Minuti tas-Seduta Nru. 12/07/2016
Kienet addottata Aġenda nru. 12/07/2016
Iltaqa’ fil-bini tal-Kunsill Lokali Iż-Żebbuġ
Data: It-Tlieta, 16 ta’ Frar 2016
Ħin: Fis-6.00 ta’ filgħaxija
Preżenti għall-laqgħa:-

Is-Sur Nicky Saliba – Sindku
Is-Sur Daniel Cordina – Viċi Sindku
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






Is-Sur Christian Cassar kien skużat.
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. 11/07/15
Billi l-minuti tal-laqgħa bin-nru. 11/07/2015 ġew ċirkulati minn qabel, dawn ġew
meqjusa bħala moqrija.
Is-Sindku talab għal xi korrezzjonijiet li setgħa kien hemm għall-minuti.
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. 11/07/15
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Gie deċiż li l-avviżi tal-Kunsill jitqassmu fiż-Żebbuġ mal-bullettin u Marsalforn bilposta.
Il-Kunsill approva stima ta’ xogħol ta’ Ġanni Cini għal handrails tal-istainless steel
fiż-żewġ rampi li saru fi Pjazza l-Assunta.
Dwar il-proġett tas-Sagħtrija, is-Segretarja Eżekuttiva għarrfet lill-Kamra li lcordinator tal-proġett fl-iskola kien għaddilha tlett kwotazzjonijiet għal provvista
tas-siġar.
Agri & Pet Supplies
Almar Pet Shop
Grimana Ltd

€6.50
€6.50
€7.00.

Il-Kunsill qabel li:
 is-siġar għal dan il-proġett jinxtraw mill-Kunsill.
 il-petshops jintalbu jġibu kampjun tas-siġar biex tkun tista tittieħed iddeċiżjoni mingħand min jinxtraw.

4. MINUTI TAL-KUMITAT AMMINISTRATTIV GĦAL MARSALFORN
LAQGĦA BIN-NRU.13/2015
Il-Kunsillier Carmelo Saliba staqsa jekk legalment il-Kumitat Amministrattiv jistax
jikri post.
Is-Segretarja Eżekuttiva qalet il-kirja tkun tista’ ssir jekk ikun hemm lapprovazzjoni tal-Kunsill u tal-Ministru responsabbli.
Il-minuti tal-laqgħa bin-nru. 13/2015 tat-Tlieta 26 ta’ Jannar 2016 tal-Kumitat
Amministrattiv għal Marsalforn ittieħdu bħala approvata mill-Kunsill.

5. KORRISPONDENZA
Is-Segretarja Eżekuttiva qrat ittra ta’ oġġezzjoni li ntbagħtet minn Mifsud Bonnici
& Camilleri Advocates f’ isem Gatt Tarmac Ltd dwar l-offerta ZGLC 08/2015 għal
kisi ta’ toroq bit-tarmak.
Il-Kunsillier Carmelo Saliba talab kopja tal-ittra verżjoni bil-Malti.
Is-Segretarja Eżekuttiva għarrfet lill-Kamra li l-ittra ta’ oġġezzjoni kienet ser
tgħaddiha lil Public Contracts Review Board.
Din il-korrispondenza ttieħdet bħala moqrija:
Ittra mibgħuta mill-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat dwar laqgħat għallGħaqdiet Volontarji ġewwa l-Kunsill Lokali. Il-Kunsill qabel li flimkien mal-Kunsill
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Malti għas-Settur tal-Volontarjat jorganizza laqgħa ta’ informazzjoni għallGħaqdiet Volontarji ġewwa l-lokal.
Ittra mibgħuta mill-Gozo Horse Racing Association dwar tiġrijiet taż-żwiemel filkorsa tax-Xħajma – Heats u Finali tat-Tazza tal-Kunsilli Lokali.
Il-Kunsillier Carmelo Saliba talab lis-Sindku biex fuq livell ta’ Reġjun jara Kunsilli
oħra x’ ser jagħmlu.
Is-Sindku għandu jitkellimha fil-laqgħa tar-Reġjun.
Komunikat tal-Ispettur Bernard Spiteri dwar caravan mitluq fi Triq il-Batterija.
Intqal li dan il-caravan ma kienx għadu hemm.
Applikazzjonijiet
għall-permess tal-Kunsill Lokali
Deċiżjonijiet
Kunsill Lokali

(i)

meħuda

mill-

Il-Federazzjoni Maltija Vetturi Antiki
Nitkellmu ma tal-Futboll.
Għal wirja ta’ vetturi antiki l-Ħadd 13 ta’
Marzu 2016 mid-9.00am sat-3.30pm fi
Pjazza l-Assunta.

(ii) Kumitat Żebbug Rovers FC
Approvata.
Għal attivita’ ta’ suq il-Ħadd 13 ta’ Marzu
2016 fi Triq Mons Ġużeppi De Piro.

6. ILMENTI U SUĠĠERIMENTI
Nru. 03/2016 – is-Sur Joseph Camilleri
Talab biex inġenji kbar ma jgħaddux mit-Triq Ta’ Tutiet.
Il-Kunsill iddeċieda li jwaħħal sinjal tat-traffiku fil-bidu ta’ Triq Ta’ Tutiet juri ‘‘No
heavy vehicles, except to render a service’’.
Nru. 04/2016 – is-Sur Bernard Zammit
Biex tinbidel il-bankina ta’ quddiem ir-residenza nru. 43 fi Triq Għajn Mhelhel u żżewġ rampi tal-garaxxijiet.
It-talba kienet approvata mill-Kunsill.
Nru. 05/2016 – il-Viċi Sindku Daniel Cordina
Terġa’ titwaħħal tabella nieqsa maġenb is-slipway tax-Xwejni li kienet turi
preċedenza lid-dgħajjes b’ diversi lingwi.
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Il-Kunsill qabel.
Nru. 06/2016 – il-Kunsillier Carmelo Saliba
Ressaq dawn il-proposti:
 biex jinbena ħajt imwaqqa’ fil-passaġġ ta’ Abram fi Triq iż-Żebbuġ. Xogħol
approvat li jsir minn Said Construction.
 titwaħħal lampa ġdida mar-residenza nru. 59A fi Triq Skapuċċina. Talba
approvata mill-Kunsill.
 issir bandiera kbira (għal arblu ta’ 60 pied) bl-istemma taż-Żebbuġ għallarblu li ser jitwaħħal fi Triq Mons De Piro. Ser tintalab kwotazzjoni lil Victor
Cini.
Nru. 07/2016 – is-Sindku Nicky Saliba
Ressaq dawn il-proposti:
 jinżebgħah ir-railings tal-belvedere ta’ Triq Mons De Piro.
Ix-xogħol ta’ żebgħa approvat li jsir mill-ħaddiema tal-Kunsill; dwar il-kulur
nitkellmu mal-Perit.
 jinkesa bil-konkos parti minn sqaq fi Triq il-Madonna taċ-Ċiċri li jiġi faċċata
ta’ Triq l-Għażżiela.
Il-Perit għandu jiċċekkja jekk l-isqaq hux pubbliku jew privat.
 issir bankina ġdida madwar il-playing area ta’ Skapuċċina. Approvata u ssir
stenciled concrete.
 issir toqba għall-arblu tal-bandiera li ser isir fi Triq Mons De Piro.
Ġie deċiż li tintalab stima tax-xogħol lil Said Construction.
 jinbidel ir-railing ta’ Sqaq Anton Mallia u minflok isir railing li jkun
maintenance free.
Ġie deċiż li ssir sejħa pubblika għall-kwotazzjonijiet għal railing ġdid għal
Sqaq Anton Mallia.

7. APPROVAZZJONI TAL-KONTIJIET
Skeda tal-ħlasijiet bin-nru. 10/2015 – DOK A għall-perijodu bejn il-15 ta’ Jannar
2016 u l-11 ta’ Frar 2016 li tammonta għal €18,276.66 kienet approvata u
ffirmata.

8. ANNUAL REPORT & FINANCIAL STATEMENTS 2015
L-accountant tal-Kunsill Daniel Galea li kien preżenti għal din il-parti tas-seduta
spjega l-Annual Report u l-Financial Statements għas-sena 2015. Il-Kunsill
iddiskuta u approva l-Financial Statements kif preżentata. Dawn ġew iffirmati
mis-Sindku u s-Segretarja Eżekuttiva.
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9. SEJĦIET GĦALL-OFFERTI
KOSTRUZZJONI TA’ BANKINI FI TRIQ ULISSE, MARSALFORN BILPORFIDO
Skont komunikat tal-Perit, l-irħas offerent ma għaddiex l-informazzjoni korretta li
kellu jgħaddi lill-Kunsill. Ġie deċiż li l-irħas offerent jintalab jagħmel kuntatt dirett
mal-Perit tal-Kunsill.

10. JUM IŻ-ŻEBBUĠ 2016
INAWGURAZZJONI TAL-PROĠETT TAL-PJAZZA
Il-Kunsill ftiehem li l-inawgurazzjoni tal-proġett tal-Pjazza ssir mill-President ta’
Malta nhar it-28 ta’ April 2016. Is-Segretarja Eżekuttiva għandha tiċċekkja maluffiċċju tal-President jekk il-President hiex disposta għat-28 ta’ April jew ġurnata
oħra fil-viċin.
Kien miftiehem li ssir working session fuq l-attivitajiet għal Jum iż-Żebbuġ 2016.
Ġie deċiż li ssir ħarġa għal Malta s-Sibt 27 ta’ Frar wara nofsinhar. Il-programm
jinkludi żjara l-wirja annwali tal-Għaqda Dilettanti Mudelli ta’ Knejjes u ikla fillukanda San Antonio, il-Qawra.
MARSALFORN MASTERPLAN
Il-Kunsillier Carmelo Saliba ddikjara li billi hu uffiċjal ta’ Transport Malta u l-proġett
kien approvat minn Transport Malta, ma kienx ser jieħu sehem fid-diskussjoni.
Is-Sindku qal il-proġett ta’ Triq il-Port qiegħed isir mill-Ministeru għal Għawdex u
mhux mill-Kunsill. Għamilha ċara li l-Kunsill ma kellux x’ jaqsam mal-proġett. Qal
kienu kellmuh diversi persuni dwar ix-xogħlijiet li kienu għaddejja.
Is-Sindku qal li kien tkellem mal-Perita tal-Ministeru u qaltlu l-proġett miexi skont
il-masterplan ta’ Marsalforn. Qal li kien qabbad lill-Perit tal-Kunsill biex jiċċekkja
mal-Awtorita` dwar l-Ambjent u l-Ippjanar dwar il-pjanti oriġinali tal-masterplan.
Is-Sindku qal qabel il-Kunsill ikollu l-affarijiet f’ idejh, ma jista’ jsir xejn.
Il-Viċi Sindku qal ma għandu xejn kontra l-proġett dment ix-xogħol hu għaddej
skont il-masterplan. Qal jekk jirriżulta diskrepanza bejn ix-xogħol li qiegħed isir u
l-masterplan, hu ser jiddikjara kontra l-proġett. Staqsa, għaliex ix-xogħol inbeda
minn nofs u mhux mix-xogħol l-aktar urġenti? Is-Sur Cordina rrefera għal kolonna
tal-mina maqsuma.
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11. AFFARIJIET OĦRA
Il-Kunsillier Carmelo Saliba qal ix-xogħol ta’ manutenzjoni fuq il-plier tas-Salve
Reġina ma sarx skont is-sengħa.
Il-Kunsill approva li ssir bankina pied konkos fuq wara tal-plier.
Dwar il-proġett tas-Sagħtrija, is-Sindku qal li kien qabbad lil Richard Axiaq biex
inaddaf u jwitti l-art.
Il-Kunsill approva li jinbena lqugħ bil-ġebel tas-sejjieħ u x-xogħol isir minn Alfred
Attard.
Is-Sindku ppropona li kull tarbija li titwieled fil-lokalita` tingħata tifkira. Qbil malproposta tas-Sindku u li kull tarbija tingħata badge tad-deheb. L-ewwel ċerimonja
ssir f’ Jum Iż-Żebbuġ 2016 għat-tfal li twieldu matul l-2015.
Il-Kunsillier Carmelo Saliba ppropona u l-Kunsill qabel li l-Kunsillieri u l-membri
tal-Kumitat Amministrattiv għal Marsalforn jingħataw żewġ badges tad-deheb,
waħda bl-emblema taż-Żebbuġ u oħra bl-emblema ta’ Marsalforn.
Kien deċiż li jinġabru kwotazzjonijiet għal badges tad-deheb.
Il-Kunsill ftiehem li sa seduta oħra, il-Perit jagħmel id-dokumenti tal-offerta tallatrina tax-Xwejni.
Il-Viċi Sindku qal l-ilqugħ ta’ Triq Panoramika għandu jinżebgħah kollu u ż-żewġ
naħat tal-ilqugħ.
Il-Kunsill qabel.

12. AĠĠORNAMENT
Is-seduta ntemmet fid-8.45 ta’ filgħaxija. Il-Kunsill aġġorna s-seduta għat-Tlieta,
15 ta’ Marzu 2016 fis-6.00 ta’ filgħaxija.

Nicky Saliba
Sindku

Diane Tagliaferro
Segretarja Eżekuttiva
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