Minuti tas-Seduta Nru. 07/07/2015
Kienet addottata Aġenda nru. 07/07/2015
Iltaqa’ fil-bini tal-Kunsill Lokali Iż-Żebbuġ
Data: It-Tlieta, l-1 ta’ Settembru 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.
Il-Kunsillier Carmelo Saliba bħala l-Kunsillier l-aktar anzjan esprima lapprezzament tiegħu għall-ħidma tas-Sindku biex il-festa ta’ Santa Marija
kompliet tikber. Miegħu ngħaqad il-Kunsill kollu.

2. APPROVAZZJONI TAL-MINUTI LAQGĦA BIN-NRU. 06/07/15
Billi l-minuti tal-laqgħa bin-nru. 06/07/2015 ġew ċirkulati minn qabel, dawn ġew
meqjusa bħala moqrija.
Is-Sindku talab għal xi korrezzjonijiet li setgħa kien hemm għall-minuti.
Ma kienx hemm korrezzjonijiet għall-minuti.
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Is-Sindku talab għall-approvazzjoni tal-minuti u staqsa għal dawk li kienu favur,
kontra jew li ser jastjenu. Minħabba li kien jidher li kulħadd kien favur, dawn ilminuti ġew approvati u ffirmati.

3. PUNTI LI JOĦORĠU MILL-MINUTI LAQGĦA BIN-NRU. 06/07/15
Is-Segretarja poġġiet fuq il-mejda tal-kamra r-rapport tax-xogħlijiet sas-seduta
nru. 05/07/2015.
Dwar l-arblu tal-bandiera, ġie deċiż li dan ikun għoli sittin pied. Il-Kunsillier Saliba
ppropona li ssir bandiera għal dan l-arblu.

4. KORRISPONDENZA
Din il-korrispondenza ttieħdet bħala moqrija:
Memo bin-nru. 22/2015 tad-Dipartiment għall-Gvern Lokali dwar skema inizzjattivi
ta’ attivitajiet kulturali għax-xahar ta’ Diċembru 2015.
Komunikat tar-Reġjun Għawdex dwar proġett ta’ Europe Direct Information
Centre.
Il-Kunsill qabel li jisponsorja żewġ siġriet għall-proġett ta’ fuq l-Għolja ta’
Għammar.
Komunikat tad-Dipartiment għall-Gvern Lokali bis-suġġett Uffiċċju ġewwa
Marsalforn.
Ġie deċiż li:
 ngħaddu kopja tal-permess tal-bini maħruġ mill-Awtorita` dwar l-Ambjent u
l-Ippjanar lill-Ministeru għal Għawdex.
 ngħaddu lill-Kunsillieri u l-membri tal-Kumitat Amministrattiv għal Marsalforn
kopja tal-kuntratt tal-kirja li l-Kunsill għandu mad-Dipartiment tal-Artijiet.
 nivverifikaw mad-Dipartiment tal-Artijiet jekk il-Kunsill jistax jagħmel
xogħlijiet ta’ tiswija fil-post mikri lilu.
Ittra tal-Perit Alexander Bigeni għan-nom ta’ White Horse Recycling Ltd dwar
tqegħid ta’ bin għal ħwejjeġ użati maġenb il-bring-in site ta’ Triq Mons Ġużeppi
De Piro. Ma kienx hemm oġġezzjonijiet għat-talba ta’ White Horse Recycling Ltd.
Komunikat tal-Ing. Renzo Curmi dwar il-proġett tal-bdil tal-lampi għall-LEDs. IsSindku saħaq li l-lampi għandhom jinbidlu kollha.
Komunikat tas-Sinjura Monique Zammit dwar railings fi Triq l-Oniċi.
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Intqal li l-passaġġ hu proprjeta` privata. It-talba biex isiru double yellow lines
kienet rifjutata mill-Kunsill.

5. ILMENTI U SUĠĠERIMENTI
Nru. 54/2015 – Is-Sur Toni Vella
Issuġġerixxa biex l-ilqugħ tat-triq ta’ fuq ir-riħ tal-latrina pubblika fi Triq il-Knisja
jogħla. Il-Kunsill iddeċieda li l-ilqugħ tat-triq jogħla filata bricks. Il-Kunsillier
Saliba ppropona u l-Kunsill qabel li jsir mafkar lill-vittmi tal-gwerra fil-bidu talilqugħ; ix-xogħol isir minn CRC JV.
Nru. 55/2015 – il-Kunsillier Carmelo Saliba
Ippropona li:
Triq il-Knisja tingħata l-isem ta’ Triq is-Santwarju.
Parti minn Triq iċ-Ċnus tissemma għal San Fortunato.
Kien miftiehem li nitkellmu mar-residenti tat-triq.

6. APPROVAZZJONI TAL-KONTIJIET
Skeda tal-ħlasijiet bin-nru. 05/2015 – DOK A għall-perijodu bejn l-1 ta’ Awwissu
2015 u l-25 ta’ Awwissu 2015 li tammonta għal €63,557.67 kienet approvata u
ffirmata.

7. AFF ARIJIET OĦRA
Il-Kunsill approva dawn ix-xogħlijiet:
 isir il-ħadid tat-tinda tal-pitch tal-boċċi fil-playing field (stima ta’ Ġanni Cini
€1,145).
 tibjid tal-ilqugħ tat-triq fi Triq ix-Xwejni, fl-area tas-salini.
Il-Viċi Sindku qal it-tapit tal-playing field hemm fejn irid jinbidel. Ġie deċiż li ssir
sejħa għall-offerti għall-bdil tat-tapit.
Il-Kunsillier Christian Cassar ippropona li fil-bini tal-Kunsill jinfetaħ sub-post office
biex jitħallsu l-kontijiet tad-dawl u tal-ilma. Qbil mal-proposta tas-Sur Cassar u li
dan is-servizz ikun offrut darba fil-ġimgħa.
Rigward is-servizz tat-tindif ta’ toroq fil-ġranet tal-festa, il-Kunsillier Saliba kkritika
l-fatt li l-Contracts Manager ma ġiex imqabbad jissorvelja s-servizz.
Is-Sindku qal għandha ssir pressjoni mal-Awtoritajiet dwar Triq iż-Żebbuġ. Qal
hemm periklu kbir speċjalment għall-vetturi kbar.
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Ġie deċiż li jinħareġ avviż lir-residenti dwar il-ħmieġ tal-klieb fit-toroq (jitqassam
mal-bullettin).
Il-Kunsill iddeċieda li jorganizza ħarġa bit-trejn f’ Għawdex.

8.

AĠĠORNAMENT

Is-seduta ntemmet fit-7.45 ta’ filgħaxija. Il-Kunsill aġġorna s-seduta għat-Tlieta,
6 ta’ Ottubru 2015 fil-5.30 ta’ filgħaxija.

Nicky Saliba
Sindku

Diane Tagliaferro
Segretarja Eżekuttiva
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