Kunsill Lokali Safi
40, Dar il-Kunsill, Triq l-Iskola, Safi SFI 1404
Telefon: (00356) 21689168, (0356) 21641487 Telefax: (00356) 21689796
E-Mail: safi.lc@gov.mt
Web-Page: www.lc.gov.mt

Minuti tas-seduta numru tlettax (13) tal-Kunsill Lokali Ħal Safi (KLĦS) li nżammet nhar il-Erbgħa 17 ta’
Settembru 2014, fil-5.30pm, fil-Bini Muniċipali ta’ Ħal Safi.

PREŻENTI: Francis Callus

Sindku

Johan Mula

Viċi-Sindku

Carlo Stivala

Kunsillier

Pietru Pawl Busuttil

Kunsillier

Publio Abdilla

Kunsillier

Anthony Attard

Segretarju Eżekuttiv

1. Is-Sindku presedja l-laqgħa u qal it-talba.
2. Is-Segretarju Eżekuttiv ippreżenta l-minuti tas-seduta preċedenti, dawn ġew meħuda bħala moqrija
u sarulhom il-korrezzjonijiet kif jidhru bil-linka fuq il-kopja oriġinali, kienu approvati u ffirmati.

3. Punti mill-Minuti

3.1 Il-kunsillier Publius Abdilla għamel talba rigward il-progress tas-CCTV’s [ref punt 3.2]. Is-Sindku
rrisponda li l-pulizija resqu lil min qabdu l-qorti izda li m’għandu l-ebda updates rigward il-kazijiet. IsSindku żied illi l-kameras li kienu mal-B.I.S ta’ triq il-Kuċċard qegħdin jingħataw servizz u se jkunu lura
f’posthom malajr. Il-kunsillier Pietru Pawl Busuttil ilmenta li l-bins ilhom neqsin mill-B.I.S għal tlett
ġimgħat.
Il-kunsilliera lmentaw fuq l-istat ta’ triq il-Kuċċard peress illi ħafna nies qegħdin iħallu ż-żibel fejn
suppost qegħdin il-bins. Is-Sindku qal illi se jara jekk il-kuntrattur tal-iskamel għandu jiġbor dan iż-żibel.
Il-kunsillier Pietru Pawl Busuttil qal illi hu għandu kuntratt għal “door-to-door collection” u għalhekk

mhux obligat li jiġbor il-boroz li qegħdin fejn il-B.I.S. Is-Sindku zied illi hemm indiviwdu li qed jiġbor ilboroz hu biex jagħmel pjaċir għar-raħal u ta’ dan diġa rringrazzjah.
Il-Viċi Sindku Johan Mula staqsa jekk [ref punt 3.2] il-Wardens għandhom jiġu minħabba dawn l-abbuzzi
jew minħabba l-problema tal-parking fejn l-ATM. Il-kunsillier Pietru Pawl Busuttil kein tal-opinjoni li
għandhom joqogħdu fejn l-ATM biex inaqsu l-problemi li qegħdin jinħolqu hemm għar-residenti li jgħixu
fil-viċinanza. Il-kunsillier Publius Abdilla qal illi dawn il-problemi huma eżistenti f’partijiet oħrajn tarraħal ukoll u ta l-eżempju tal-Convenience Store fejn nies iħallu l-vetturi tagħhom f’nofs tat-triq biex
jidħlu jagħmlu x-xirja tagħhom. Is-Sindku qabel ma dawn is-suġġerimenti izda xorta waħda qal illi huwa
importanti li wardens jiġu biex inaqsu l-ammont ta’ ħmieġ/ħmieġ tal-klieb li hemm fir-raħal.

3.2 Il-kunsillier Pietru Pawl Busuttil ilmenta li għadu ma ltaqax mal-Perit wara li għamel talbiet biex
dan jiġi [ref punt 3.4]. Is-Segretarju Eżekuttiv qal illi l-Kunsill jagħżel ġurnata u ħin għal laqgħa u l-Perit
mhux bilfors ikun jista jiġi waqt il-ħin stipulat għal laqgħa tal-Kunsill. Fakkar lil kunsilliera li l-Perit kien
aċċetta li jiltaqa mal-Kunsill, waqt laqgħa tal-Kunsill jew darb’oħra, izda għandu jkun liberu biex jattendi.
Il-kunsillier Pietru Pawl Busuttil qal illi m’hu se japprovaa l-ebda talba għall-ħlas indirizat lil Perit qabel
ma jiltaqa miegħu.

3.3 Il-kunsillier Pietru Pawl Busuttil qal illi s-suġġeriment tiegħu rigward l-arblu u l-bandiera ma saritx
[ref punt 3.8]

3.4 Il-kunsillier Pietru Pawl Busuttil qal illi x-xogħol [ref punt 3.9] kellu jsir bil-hot asphalt peress illi
għandna nieħdu l-flus mill-WSC fil-futur. Is-Sindku fakkar illi dawn il-flejjes għadhom ma waslux f’idejn
il-Kunsill u ma nafux meta għandhom jiġu allokati lilna. Qal illi tkun riskju li nonfqu l-flus qabel ma
nieħdu lura dak illi għandna nieħdu. Il-kunsillier Publius Abdilla qal illi dejjem hemm il-possibilta li ma
nirċievu xejn għal sena, sentejn u tlett snin oħra u staqsa x’se nagħmlu f’dak il-każ. Il-kunsillier Pietru
Pawl Busuttil issuġerixxa li nużaw flus mill-fondi tal-grawnd tal-futbol għalissa izda s-Sindku ma qabilx
peress illi hemm bzonn il-flus għal, it-tiswija u manutenzjoni tal-grawnd. Is-Sindku zied illi qegħdin isiru
ħafna proġett fil-preżent u diffiċli nzommu mal-baġit jekk nagħmlu l-patching ukoll. Qal illi fil-preżent ilpatching mhix prijorita. Qal ukoll illi biex nieħdu l-flus lura mill-WSC l-ewwel għandna napplikaw għarre-enstatement, wara għandu jitla l-Perit tal-WSC u jagħti l-go ahead qabel ma nieħdu l-flus. Il-kunsillier
Pietru Pawl Busuttil qal illi x-xogħol xorta għandu jsir. Is-Sindku qabel miegħu u qal illi se jsir izda ma
qabilx mas-sur Busuttil meta qal illi hija prijorita tal-Kunsill.

3.5 Il-kunsilliera qalu li kien hemm ħafna żbalji fil-fuljett tas-Sajf 2014. Fosthom kien hemm żbalji
t’ortograffija fil-messaġġi tal-Viċi Sindku Johan Mula u tal-kunsillier Carlo Stivala, waqt illi kien hemm
ilmenti fuq ir-ritratt ta’ San Pawl u peress illi l-President tal-Każin ta’ San Pawl ġie indirizatt bħala sSurmast. Is-Segretarju Eżekuttiv qal illi dawn l-izbalji saru minn naħa tiegħu, kif ukoll minn naħa talkunsilliera. Qal illi ma kien hemm l-ebda ħin biex jerġa jaqra l-fuljett qabel ma kellu jagħti l-go ahead, u li
fil-fatt anqas kellu l-opportunita jagħti l-aħħar versjoni lill-kunsilliera kollha qabel ma kellu jagħti l-go
ahead. Qal illi kien għamel talba biex il-messaġġi jaslu għandu sas-27 ta’ Ġunju izda rċieva kollox
f’Awwissu u fl-aħħar ma kellu l-ebda ħin jindirizza dawn il-problemi li faċilment setaw jiġu evitati. Flistess ħin aċċetta t-tort li ta l-go ahead bl-izbalji li kien hemm, izda qal illi ma kellu l-ebda għażla biex ilfuljett toħroġ qabel il-festa. Il-kunsilliera Publius Abdilla u Carlo Stivala qalu wkoll illi l-fuljett ma
waslitx għand ir-residenti ta’ triq San Tumas u ta’ triq San Ġorġ. Is-Segretarju Eżekuttiv ma rċieva l-ebda
lment qabel il-laqgħa.

3.6 Il-kunsillier Pietru Pawl Busuttil qal illi waqt il-festa [ref pnt 3.11] l-pulizija li kienu preżenti ma
kienux qegħdin iżommu t-traffiku. Is-Sindku u l-Viċi Sindku qalu li kien hemm barriers izda xi ħadd
nehihom minn posthom u b’hekk kien hemm problemi.
Il-kunsillier Carlo Stivala ssuġerixxa li sen’oħra nagħmlu bins [kif ukoll l-iskip] fil-pjazza peress illi kien
hemm ammont kbir ta’ flixken mal-art li nġabru biss l-għada tal-festa. Is-Sindku qal illi t-tindif u kiri talbins u skips swielna madwar €1600 għal festa. Is-Segretarju Eżekuttiv qal illi fil-permessi li jingħataw,
hemm miktub illi min jieħu l-permess għandu jiprovdi l-bins hu.
3.7 Il-kunsillier Publius Abdilla qal illi hemm partijiet tar-raħal fejn il-ħaddiema ma ħadux ħsieb ilqtugħ tal-ħaxix [ref punt 3.12]. Is-Sindku qal illi l-ħaddiema kienu waqfu għal ftit u li kellhom jiġu lura
izda għal xi raġuni ma ġewx. Qal illi x-xogħol se jkompli.

3.8 Is-Sindku kkonferma li l-Kunsill ordna t-tabelli għaz-zebra crossings [ref punt 3.13]. Il-kunsillier
Pietru Pawl Busuttil qal illi hemm bzonn ta’ manutenzjoni tat-tabelli/marki taż-żebgħa fejn iċ-ċimiterju.
Is-Sindku qal illi se jara meta l-ħaddiema tal-IPSL għandhom ftit ħin biex jagħmlu dan ix-xogħol bil-lejl.
Waqt id-diskusjoni ta’ dan il-punt, il-kunsillier Publius Abdilla qaleb fuq diskors rigward il-proġett li sar
fl-area Ta’ Ġawħar u qal illi hu kuntent bix-xogħol illi sar. Issuġerixxa wkoll illi nistaqsu lil “Plant A
Tree” biex jiġu u jħawlu xi siġar fl-area. Il-kunsillier Carlo Stivala qal illi anka nies minn Birżebugia qalu
prosit għat-tisbieħ li sar hemmhekk. Staqsa wkoll jekk hemm dawl fl-area. Il-kunsillier Publius Abdilla
qal illi hemm substation tad-dawl fl-area. Il-kunsillier Publius Abdilla issuġġerixxa li fejn il-ħajt jingħata
konkret, u fejn in-naħa tax-xlokk isir filata oħra.

3.9 Il-kunsillier Carlo Stivala qal illi qed isir xogħol fit-triq San Tumas fejn il-Kunsill kien irċieva
lment rigward l-istat tal-bankina fil-laqgħa preċedenti. Għalhekk qal illi l-Kunsill ma jista jieħu l-ebda
pass rigward arranġamenti [ref punt 5.1]

4. Payment Approval Sheet

4.1 Pagament lis-sur Jonathan Sciberras: Wara talba mill-Viċi Sindku Johan Mula, is-Segretarju
Eżekuttiv ikonferma li l-pagament dovut lis-sur Jonathan Sciberras kien għas-servizz tiegħu waqt lattivitajiet ta’ Jum Ħal Safi. Qal illi s-sur Balzan kien diġa rċieva ċ-ċekk iżda peress illi l-Kunsill irċieva linvoice issa, it-talba għall-pagament ma kinitx fil-P.A.S qabel. Is-Segretarju Eżekuttiv qal illi dan ilpagament ma jgħodx għas-servizz differenti li ta l-istess individu f’Ġunju meta l-Kunsill tela l-Lejla
Mużiko-Letterarja [€92] li qiegħed imnizzel ukoll fl-istess Payment Approval Sheet.

4.2 Ħlas għat-trasport [Demsey]: Il-kunsillier Publius Abdilla staqsa għall-kemm il-vjaġġ huwa l-ħlas
dovut lil Demsey għat-trasport tad-Day Centre [€204]. Is-Segretarju Eżekuttiv qal illi jikopri s-servizz ta’
4 xhur fejn il-Kunsill iħallas nofs l-ammont [ta’ €408].

4.3 Mario Service Station: Il-kunsillier Publius Abdilla talab għall-aktar informazzjoni rigward ilpagament għad-diesel. Is-Segretarju Eżekuttiv qal illi ċ-ċekk ta’ €110 kien għad-diesel tal-vetturi li juża lKunsill biex iwettqu xogħolijiet għax-xahar t’Awwissu.
4.4 Correct Termination Limited: Is-Segretarju Eżekuttiv żied illi hemm pagament dovut lil Correct
Termination Limited għall-equipment għal Live Streaming li l-Kunsill beda jagħmel użu minnu fil-laqgħa
preżenti. Għalhekk għamel talba biex japprovaw il-pagament dovut lil kuntrattur u fakkar illi l-Kunsill
kien qabel fuq dan l-ammont fl-għażla tal-kuntrattur f’2013 u li l-Kunsill se jieħu lura kumpens għax-xiri
tal-equipment mid-DLG.

4.5 Il-kunsilliera approvaw il-Payment Approval Sheet.

5. Korrespondenza

5.1 ATM: Il-kunsillier Carlo Stivala staqsa rigward l-emajl mibgħuta mill-MEPA “re-ATM”. IsSegretarju Eżekuttiv qal illi ħadna l-permess biex inċaqalqu l-ATM.

5.2

Karl Gatt [rampa]: Wara referenza għall-emajl mill-kunsillier Carlo Stivala, is-Segretarju
Eżekuttiv qal illi s-sur Gatt għamel talba biex isir rampa fuq il-bankina fejn il-Convenience Store
[triq iż-Żurrieq]. Il-kunsilliera qablu mat-talba. Is-Sindku żied illi xorta hemm problema għal min
jixtieq jagħdi minn hemm bil-pushchair peress illi hemm tarġa ħierġa l-barra u b’hekk ilpushchairs mhux se ikunu jistgħu jagħdu mill-bidu sal-aħħar tal-bankina.

5.3

Yellow Lines: Il-kunsillier Publius Abdilla talab għall-aktar informazzjoni rigward l-emajl bissuġġett “Yellow Lines” minn Transport Malta. Is-Segretarju Eżekuttiv qal illi TM qalu li hemm
motorcycle bay bla permess f’triq il-Ġarra u li għandha ssir kaxxa normali minflok. Is-Sindku qal
illi kien diġa tkellem ma rapreżentant ta’ TM fil-passat rigward dan il-bay.

5.4

Stedina: Heritage [LCA]: Wara mistoqsija mill-kunsillier Publius Abdilla, is-Segretarju
Eżekuttiv qal illi l-Kunsill għandu stedina biex imur flimkien mar-residenti [massimu ta’ 55] għal
2 postijiet storiċi fejn hemm esibizzjonijiet minn Settembru sa Jannar, u fejn in-nies għandhom
iħalsu €1 entrance fee għal kull post. Rappreżentanti tal-Kunsill jidħlu b’xejn.

5.5

Anna Brincat: Is-Segretarju Eżekuttiv qara ittra mis-sinjorina Brincat fejn qalet illi tixtieq tuża ssala għal lezzjonijiet tal-bizzilla. Il-Kunsill jixtieq jakwista izjed informazzjoni qabel ma jittieħed
deċizjoni.

6. Ħwejjeġ Oħra

Is-Sindku Francis Callus:
6.1 Ressaq talba biex il-Kunsill jorganizza ġurnata Sqallija fl-ewwel ta’ Novembru, fejn ir-residenti
jmorru Auchan u l-Fiera dei Monti. Il-Kunsill qabel mal-proposta u mal-prezz ta’ €110.

6.2 Is-Superjur għamel talba għad-donazzjoni għall-manutenzjoni tal-grawnd tal-muzew. Is-Segretarju
Eżekuttiv fakkar illi l-Kunsill ma jistax jagħti donazzjonijiet. Il-Kunsill qabel illi għandna nagħtu ssupport tagħna fejn possibli, izda donazzjonijiet ma jsirux.

6.3 Ressaq talba mill-iskrivana tal-Kunsill, is-sinjura Josianne Grech, li għamlet talba biex titla minn
skala 15 għall-iskala 13. Fl-ittra spjegat li ilha taħdem magħna tlett snin. Il-Kunsill ma sab l-ebda
oġġezjoni. Is-Segretarju Eżekuttiv se jibgħat talba lid-DLG għall-approvazzjoni tagħhom.
6.4 Ressaq talba biex nagħmlu skip f’triq in-Nassaba peress illi hemm studenti li qegħdin iħallu ż-żibel
fit-triq. Il-kunsillier Publius Abdilla esprima l-oppożiżjoni tiegħu fuq il-bażi li se jkolna wisq skips firraħal u se nżidu l-problemi rigward l-iskart fir-raħal bihom. Qal illi ma jixtieqx jara skips ma kull
kantuniera meta diġa hemm il-B.I.S u door to door collection 5 darbiet fil-ġimgħa. Qal illi jifhem illi hija
problemi eżistenti [li n-nies ma jobdux u jħallu ż-żibel barra] izda ma jħossx illi għandna nzidu l-ammont
ta’ skips minħabba ċerti individwi. Il-kunsillier Pietru Pawl Busuttil qabel miegħu.
Il-kunsillier Pietru Pawl Busuttil fakkar illi nies minn barra r-raħal jużaw il-B.I.S hemmhekk u li huma
wkoll qegħdin jarmu ż-żibel tagħhom hemm issa li m’hemmx l-iskips. Ma kienx hemm qbil fuq ilproposta.
Is-Sindku kkonferma li hemm 5 skips fir-raħal wara mistoqsija mill-Viċi Sindku Johan Mula.
Il-kunsilliera qablu li jieħdu deċiżjoni rigward l-iskip fil-laqgħa li jmiss. Is-Sindku qal ukoll illi jidhirlu li
l-iskips għandhom ikunu provduti b’xejn mill-kuntattur izda għandu jikonferma sal-laqgħa li jmiss. Ilkunsillier Publius Abdilla qal illi anka jekk l-iskips huma b’xejn, ma jfissirx illi għandna nimlew ir-raħal
bihom.

6.5 Ressaq talba biex nħalsu għat-trasport biex residenti jmorru jagħtu support lil Federica Falzon waqt
il-Eurovision Junior Song Contest f’Novembru. Il-kunsilliera qablu mal-proposta.

Il-kunsillier Pietru Pawl Busuttil:

6.6 Staqsa ta’ min kienet l-ideja li tintuza r-ritratt tal-faċċatta tal-fuljett, għalhiex konna diġa użajna listes ritratt fl-ewwel edizjoni. Is-Segretarju Eżekuttiv qal illi hu ddeċieda fuq ir-ritratt u li ma kienx jaf illi
l-Kunsill uża l-istess ritratt fil-passat. Żied illi għalhekk huwa tajjeb illi jkun hemm ftit ħin sakemm jagħti
l-approvazzjoni, biex ikun jaf dan l-informazzjoni qabel ma jagħti l-go ahead.

6.7 Staqsa jekk il-kulur tat-telephone box se tibqa l-istess peress illi qed isir il-manutenzjoni fuqha. Qal
illi ġie mistoqsi minn residenti u ma kienx jaf l-idejat tas-Sindku rigward il-proġett. Is-Sindku qal illi se
tibqa l-istess kulur. Il-kunsillier qal illi s-Sindku għandu jżommhom aġornati fuq dawn il-proġetti biex
ikunu jafu kif għandhom jirrispondu għall-mistoqsijiet tar-residenti. Żied illi l-ħaddiema għandhom
jikinsu warajhom. Is-Sindku rrisponda li la ma kienx ser jinbidel il-kulur ma jarax għaliex għandhu jiġi
diskuss.

6.8 Staqsa lis-Sindku għal min kien qed jirreferi fuq ‘post’ tal-facebook fejn qal illi hemm min qed
jiprova jieħu l-meritu għax-xogħol illi jagħmel hu. Is-Sindku qal illi ma kienx qed jirreferi għallkunsilliera u kien qed jirreferi għal individwi li riedu jieħu l-meriti għax-xogħol li għamel għal Xmas
Market is-sena l-oħra. Il-kunsillier Pietru Pawl Busuttil qal illi hemm minn ħasseb illi kien qed jirreferi
għalih. Is-Sindku wieġeb illi mhux x’jaħsbu terżi persuni jgħodd, imma l-fatti.

6.9 Ilmenta li ma kienx hemm dawl mixgħul barra l-Kunsill nhar il-Ġimgħa tal-festa. Is-Sindku qal illi
kien xegħel id-dawl hu għax il-Ħamis kien mitfi peress illi kien hemm problema bit-timer.

Il-kunsillier Publius Abdilla:

6.10 Talab għall-intervent tas-Sindku rigward il-periklu li hemm fl-isqaq il-Ħannux. Is-Segretarju
Eżekuttiv qal illi kien ċempel lill-kuntrattur li qed jagħmel ix-xogħol hemmhekk u spjega li hemm ilperikli fuq il-post fejn qegħdin jagħmlu x-xogħol. Is-Segretarju Eżekuttiv għandu jerġa jibgħar reminder
permess t’emajl.
6.11 Irraporta leakage t’ilma [area tal-Ħlantun]. Is-Sindku qal illi suppost ġew u ħadu ħsieb ix-xogħol.
Il-kunsillier Pietru Pawl Busuttil żied illi kien hemm leakage wkoll f’Misraħ San Mattew.

6.12 Staqsa jekk qegħdin nirċievu talba għal laqgħat mal-pulizija għax ilu ma jirċievi mill-Kunsill biex
imur jiddiskuti s-sigurta tar-raħal magħhom. Is-Segretarju Eżekuttiv qal illi ilna ma nirċievu talba għal
laqgħa minn naħa tagħhom.
6.13 Issuġerixxa li napplikaw għal fondi ta’ Miżura 125 biex nagħmlu l-konkos fl-isqaq Ħannux. IsSegretarju Eżekuttiv qal illi diġa tfajna l-applikazzjoni għall-fondi izda mhux għall-istess area [il-fondi

huma applikabbli biss għall-areas rurali]. Is-Sindku qal illi se jara mal-kuntrattur li qed jagħmel ix-xogħol
hemmhekk fil-preżent, biex jieħu ħsieb il-manutenzjoni hu wara li jlesti.

Il-kunsillier Carlo Stivala:
6.14 Ressaq ilment li rċieva li hemm ġrieden fejn l-iskola. Is-Sindku qal illi hemm problema kbira
madwar il-pajjiz bħalissa.
6.15 Staqsa jekk għandna nieħdu ħsieb il-bankina li hemm barra d-dentist peress illi qegħda tagħti
inkonvenjenza kbira għar-residenti. Is-Sindku qal illi dik il-bankina saret f’leġislatura oħra u l-Kunsill ma
kienx jaf bix-xogħol. Qal illi issa hemm bzonn ta’ ħafna xogħol biex nagħmlu l-arranġamenti, fosthom iddentist se jkollu jneħħi r-railings li għandu. Is-Sindku qal illi kien tkellem mas-sid u kienu waslu għallftehim izda sfortunatament dan il-persuna m’għadux magħna llum u s-Sindku ma kellux il-ħsieb illi jgħid
lit-tifel tiegħu biex jagħmel dan ix-xogħol fl-istess perjodu. Żied illi minn dak iz-zmien għamel
arranġamenti mad-dentist u dalwaqt nibdew ix-xogħol illi hemm bzonn. Qal illi d-dentist qabel massuġġerimenti tal-Kunsill
6.16 Għamel talba għal meta għanda tibda l-proġett ta’ Ġnien il-Ħelsien. Is-Sindku qal illi għandhom
jaslu hawn fil-ġranet illi ġejjin.

6.17 Għamel talba biex is-Segretarju Eżekuttiv jerġa jibgħat reminder lil TM rigward l-istage f’Misraħ
San Ġużepp. Is-Segretarju Eżekuttiv qal illi ilhu jibgħat reminders u kien anka mar fuq il-post ma
rappreżentant ta’ TM, is-sur Ivan Pierre Vella.

6.18 Irraporta arblu li waqgħet mad-daħla tar-raħal [triq Carmelo Caruana: Politiku u Avukat]. IsSindku qal illi l-kumpanija tal-insurance ta’ min għamel il-ħsara għandhom iħalsu. Is-Sindku qal illi lpersuna qal illi skidja, izda xorta għandu jieħu t-tort.

6.19 Issuġerixxa li nerġgħu nagħmlu tabella li kienet fuq is-Central Strip fil-passat [triq Carmelo
Caruana: Politiku u Avukat]
6.20 Staqsa għalfejn m’hemmx dawl fil-parti tal-istess triq fil-konfini ta’ Ħal Kirkop. Is-Sindku u lkunsillier Pietru Pawl Busuttil qalu li l-ex Sindku ta’ Ħal Kirkop ma rnexxielux jagħmel bozzoz hemm.

Il-Viċi Sindku Johan Mula:
6.21 Issuġerixxa li waqt il-festa, nagħmlu temporary bus stop viċin il-kantuniera [triq San Ġwann c/w
triq il-Kuċċard]. Is-Segretarju Eżekuttiv qal illi l-istops huma f’idejn TM, izda nagħtu l-parir tagħna
sen’oħra qabel ma jagħmlu dawn l-istops.

Is-Segretarju Eżekuttiv Anthony Attard:

6.22 Qal illi nhar it-Tnejn 17 ta’ Settembru, flimkien mas-Sindku Francis Callus u l-kunsillier Pietru
Pawl Busuttil, iltaqa mal-kuntratturi li applikaw għat-tender tal-istreet sweeping, fejn għamlu
demonstration tal-magni tagħhom. Peress illi l-kuntratturi kkonfermaw l-attendenza tagħhom wara li lesta
l-Aġenda, ma kinitx inkluza fl-Aġenda tal-laqgħa izda l-Kunsill għandu jieħu deċiżjoni fuq it-tender issa.
Hu ta l-informazzjoni fuq il-kumpaniji kollha u l-magni li ġabu huma. Flimkien mas-Sindku u malkunsillier Pietru Pawl Busuttil, qabel illi l-iktar 2 għoljin kellhom magni inferjuri u mill-ewwel waqaw lapplikazzjonijiet tagħhom [Ronald Bezzina u Owen Borg]. Fl-istess ħin is-sur Lino Micallef ma kienx
preżenti għad-demonstration u għalhekk l-applikazzjoni tiegħu wkoll waqgħet mill-ewwel.
Is-Segretarju Eżekuttiv qal illi W.M Environment kellhom l-irħas tender [il-kunsillier kienu diġa jafu lofferti li ttenderjaw meta l-Kunsill fetaħ il-kaxxa tat-tenders] izda kienu ġabu magħhom 2 magni. Qal illi
waħda minnhom hija addattata għat-toroq kbar u jkunu jistgħu jagħmlu x-xogħol f’ċerti partijiet tar-raħal
biss. Għal bqija tax-xogħol kienu ġabu magna żgħira izda minn kien preżenti għad-demonstration inotta li
ħareġ ħafna trabb u duħħan mill-magna u ma kinitx addatta għax xogħol, speċjalment fejn l-alternattivi
oħrajn li kien hemm.
Waste Collection Limited ġabu magħhom magna “electric” li kienet nadifa, għamlet xogħol sew u
m’għamlitx ħafna stprbju waqt il-demonstration. Il-Kunsill kien irreservat fuq l-għażla ta’ dan il-magna
għall-fatt illi jekk il-batterija tispiċċa waqt il-ħin tax-xogħol, ix-xogħol ma jitkompliex sal-għada. Ilkuntrattur ma setax jitla faċilment fuq bankina waqt id-demonstration anqas. Il-Viċi Sindku u s-Sindku
kkonfermaw ukoll illi l-MIA naqsu mill-użu ta’ dawn il-magni “electric” peress illi huma inqas adekwati
fejn dawk illi jużaw id-diesel.
L-aħħar kuntrattur kien dak ta’ Innovations Limited li kellu magna nadifa, li ma tagħmilx storbju, u magna
li l-ħaddiem jista faċilment jitla fuq il-bankina bija. Il-Kunsill iddeċieda li dan joffri alternattiva aħjar
minn ta Waste Collecion Limited peress illi juża d-diesel. Is-Segretarju Eżekuttiv qal illi meta ħareġ issejħa għall-applikazzjonijiet fuq id-DOI kien hemm miktub illi l-Kunsill m’għandux jagħżel l-irħas offerta

izda l-izjed waħda vantaġjuza għall-Kunsill. Il-Kunsill qabel unaniment illi l-Innovations Limited jieħu lkuntratt il-ġdid għall-istreet sweeping għall-ammont ta’ €17,999 fis-sena. Is-Segretarju Eżekuttiv għandu
jibgħat lill-tenderers kollha biex jikkonferma d-deċiżjoni tal-Kunsill.

6.23 Is-Segretarju Eżekuttiv qal illi applika għall-fondi għall-isports [Memo 25/2014] u għamel talba
għal €10,000 biex inħalsu l-kontijiet tan-Nursery, ġinnastika u l-attivitajiet li jsiru flimkien mal-Agones
matul is-sena.

6.24 Is-Segretarju Eżekuttiv ta update rigward il-korsijiet tal-LifeLong Learning. Kien qal f’laqgħa
preċedenti li applika għal tmien korsijiet biex naraw x’interess hemm fihom. Qal illi s’issa ma rċieva lebda konferma rigward korsijiet li se jsiru izda qal illi hemm 14 li applikaw għal kors tal-Accounts [hemm
bzonn minimu t’10 applikanti], 8 li applikaw għat-Taljan [fejn hemm miktub ukoll l-isem tal-għalliem fuq
is-sit tal-LifeLong Learning] u 6 li applikaw għall-kors li kiku għandu jibda fi Frar. Għalhekk jemmen illi
dawn il-korsijiet se jsiru fir-raħal. L-oħrajn kellhom inqas minn 2 applikant kull kors u għalhekk hu kien
tal-opinjoni li mhux se jsiru.

6.25 Ikkonferma li l-Kunsill se jieħu fondi mill-Gal Xlokk għall-attivita edukativa [fil-qassam talagrikultura]. Qal illi t-tfal tal-iskola għandhom imorru sal-Ġenista Foundation [li se jiġu wkoll l-iskola
biex jagħmlu talk], id-Dairy Farm, kif ukoll se jmorru jaraw il-proċess tal-ħarrub [Agrimalt Limited] bħala
parti mill-ħarġiet tagħhom. Il-fondi se jkunu għall-fees professjonali ta’ dawn l-entitajiet, għar-rapport talawdituri, għat-trasport, l-istationary, kif ukoll għall-kors tad-drama. Il-Kunsill se jħallas 20% tat-total + lVAT, u se jieħu €1380.60. B’hekk il-Kunsill se joħroġ madwar €575.

6.26 Ikkonferma li waqt in-negożjati għall-fondi ta’ punt 6.25 mal-kumpanija Agrimalt Limited,
persuna tal-kumpanija esprimiet l-interess tagħha li tipparteċipa f’xi fiera nazzjonali fejn xtaqet tbieħ, jew
tagħti informazzjoni fuq il-ħarrub. Kien hemm fondi mill-Gal Xlokk biex NGO’s imorru Veneto, Italja
biex jipparteċippaw waqt fiera agrikola hemmhekk u l-persuna sabet l-għajnuna tal-Kunsill u issa sejra
hemm, flimkien mas-Sindku u għalhekk se jkun hemm parteċipant lokali f’din il-fiera. Dan kien parti
minn proġett li s-Sindku fi ħdan il-Gal ilhom jaħdmu fuqhu għal diversi xhur. Il-proġett kien jismu “Dieta
Mediterranea”.

7. Laqgħa li jmiss

7.1 Il-laqgħa ntemmet fis-8 pm.

7.2 Il-laqgħa li jmiss se ssir fit-8 t’Ottubru 2014 fl-4pm .
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