Minuti tas-Seduta Nru. 04/07/2015
Kienet addottata Aġenda nru. 04/07/2015
Iltaqa’ fil-bini tal-Kunsill Lokali Iż-Żebbuġ
Data: It-Tlieta, 30 ta’ Ġunju 2015
Ħin: Fil-5.30 ta’ filgħaxija
Preżenti għall-laqgħa:-

Is-Sur Nicky Saliba – Sindku
Is-Sur Daniel Cordina – Viċi Sindku
Is-Sur Christian Cassar – Kunsillier
Is-Sinjura Sandra Grech – Kunsilliera
Il-Chev. Carmelo Saliba – Kunsillier
Is-Sinjura Marija Saliba – Chairperson, Kumitat Amministrattiv għal
Marsalforn
 Is-Sinjura Diane Tagliaferro – Segretarja Eżekuttiva.







Ippresjeda l-laqgħa s-Sindku s-Sur Nicky Saliba.

1. TALBA
Intqalet talba mis-Sindku u ngħata bidu għall-laqgħa.

2. APPROVAZZJONI TAL-MINUTI LAQGĦA BIN-NRU. 03/07/2015
Billi l-minuti tal-laqgħa bin-nru. 03/07/2015 ġew ċirkulati minn qabel, dawn ġew
meqjusa bħala moqrija.
Is-Sindku talab għal xi korrezzjonijiet li setgħa kien hemm għall-minuti.
Il-Kunsillier Christian Cassar irrefera għall-Ilmenti / Suġġerimenti u qal li nru.
37/2015 kienu proposti tiegħu. Saret korrezzjoni għall-minuti.
Is-Sindku talab għall-approvazzjoni tal-minuti bil-korrezzjonijiet li saru u staqsa
għal dawk li kienu favur, kontra jew li ser jastjenu. Minħabba li kien jidher li
kulħadd kien favur, dawn il-minuti ġew approvati kif emendati u ffirmati.
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3. PUNTI LI
03/07/2015

JOĦORĠU

MILL-MINUTI

LAQGĦA

BIN-NRU.

Dwar l-offerta tat-tabelli tat-traffiku, il-Kunsill iddeċieda li t-tabelli jkunu materjal
zinc jew perspex.
Il-Kunsill Lokali approva li għax-xhur tas-sajf jorganizza programm ta’ tagħlim
għat-tfal u għall-adulti fil-bini tal-Kunsill. Il-ħlas ikun €10 għal kull kors.
Gie deċiż li jinħareġ avviż mal-bullettin biex naraw l-interess li hawn għall-kors flinduratura.

4. KORRISPONDENZA
Din il-korrispondenza ttieħdet bħala moqrija:
Ittra mibgħuta mis-Segretarjat Parlamentari għad-Drittijiet ta’ Persuni b’ Diżabilita`
u Anzjanita` Attiva dwar il-premju A+ Accessibility Award.
Ittra ta’ Peter Jackson dwar laqgħa ma’ bdiewa mill-lokalita` interessata filproduzzjoni tal-ħwawar.
Ittra ta’ Transport Malta dwar applikazzjoni għal reserved parking bay fi Triq ilKappillan Franġisk Vella. Ma kienx hemm oġġezzjonijiet għall-applikazzjoni.
Komunikat ta’ Angelo Bonello dwar lezzjonijiet extra tal-aerobics.
Is-Sindku ssospenda l-Agenda biex indirizzat lill-kamra l-organizzatur tal-car
show li ser tittella’ b’ risq Puttinu Cares il-Ħadd 9 ta’ Awwissu 2015.
FESTA SANTA MARIJA 2015
Ġie deċiż li tinżamm laqgħa mal-għaqdiet kollha tal-lokalita` u dawk involuta biex
jitfassal programm għall-festa. Kien maqbul li l-laqgħa tinżamm it-Tnejn 6 ta’
Lulju fis-7.30pm u jkunu mistiedna żewġ rappreżentanti minn kull għaqda.

5. ILMENTI U SUĠĠERIMENTI
Nru. 41/2015 – is-Sinjura Tonina Cachia
Biex jitnaddaf passaġġ qalb l-egħlieqi li minn Triq il-Ponta iwassal għal quddiem
iċ-ċimiterju tal-Għasri. Ġie deċiż li nistaqsu lil Cachia jekk il-passaġġ hux privat
jew pubbliku.
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Nru. 42/2015 – is-Sinjura Maryann Camilleri
Biex Triq tal-Kanun issir one-way, il-vetturi jidħlu minn naħa tal-kaxxa tal-ittri u
joħorġu mit-tarf l-ieħor tat-triq. Il-Kunsill qabel mal-proposta.
Nru. 43/2015 – il-Kunsillier Carmelo Saliba
Ippropona li ssir ħarġa kulturali għal Malta nhar is-7 ta’ Settembru 2015. Qbil
mal-proposta tal-Kunsillier Saliba.

6. APPROVAZZJONI TAL-KONTIJIET
Skeda tal-ħlasijiet bin-nru. 03/2015 – DOK A għall-perijodu bejn is-6 ta’ Ġunju
2015 u t-23 ta’ Ġunju 2015 li tammonta għal € 13,770.78 kienet approvata u
ffirmata.

7. AFF ARIJIET OĦRA
Il-Kunsill qabel li:
 jorganizza t-trasport għall-attivita` Oħloq Tbissima.
 issir il-manutenzjoni tas-slipway tax-Xwejni, jimtela bil-konkos bejn planka u
oħra; ix-xogħol isir minn Road Construction.
 issir laqgħa mal-Av. Scerri dwar il-kwistjoni tal-għawm tal-klieb fil-Bajja ta’
Taħt ix-Xifer.
 il-gabbani tal-festa jintramaw fl-istess post tas-sena l-oħra, il-ġodda missalib il-fuq.
 isiru sejħiet għall-offerti għat-tindif tat-toroq fil-ġimgħa tal-festa ta’ Santa
Marija u għall-kuntratt tal-ġbir tal-iskart domestiku mħallat bieb bieb.

8.

AĠĠORNAMENT

Is-seduta ntemmet fis-7.15 ta’ filgħaxija. Il-Kunsill aġġorna s-seduta għat-Tlieta,
28 ta’ Lulju 2015 fil-5.30 ta’ filgħaxija.

Nicky Saliba
Sindku

Diane Tagliaferro
Segretarja Eżekuttiva
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