Minuti tas-Seduta Nru. 16/13
Kienet addottata Aġenda nru. 11/2013
Iltaqa’ fil-bini tal-Kunsill Lokali Iż-Żebbuġ
Data: Il-Tnejn, 7 ta’ Jannar 2013
Ħin: Fil-5.30 ta’ filgħaxija
Preżenti għall-laqgħa:-

Is-Sur Nicky Saliba – Sindku
Is-Sur Mario Cassar – Viċi Sindku
Is-Sur Joseph Camilleri – Kunsillier
Is-Sur Victor Refalo – Kunsillier
Is-Sinjura Maria Saliba – Kunsilliera
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 LAQGĦAT BIN-NRU. 14-15/12
Billi l-minuti tal-laqgħat bin-nru. 14/2012 u 15/2012 tal-Ħamis 22 ta’ Novembru
2012 u tat-Tlieta 27 ta’ Novembru 2012 rispettivament 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.
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.
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3. PUNTI LI JOĦORĠU MILL-MINUTI LAQGĦAT BIN-NRU. 14-15/12
Minuti 14/2012
Ma tqajjmux punti mill-Minuti bin-nru. 14/2012.
Minuti 15/2012
Dwar ilment bin-nru. 61/2012, ġie deċiż li jsir reserved parking bay ieħor għallpersuni b’ diżabilita’ maġenb it-turġien tal-Knisja, in-naħa ta’ Triq il-Madonna taċĊiċri.

4. MINUTI – KUMITAT AMMINISTRATTIV GĦAL MARSALFORN
LAQGĦA BIN-NRU. 36/12
Il-minuti tal-laqgħa bin-nru. 36/2012 tat-Tlieta 4 ta’ Diċembru 2012 tal-Kumitat
Amministrattiv għal Marsalforn ittieħdu bħala approvata mill-Kunsill.

Dwar il-pedestrian crossing proposta u t-twessiegħ tal-bankina fi Triq ix-Xwejni, ilKunsill ftiehem li jgħaddi lil Transport Malta l-pjanti kif preżentata mill-Perit talKunsill.

5. KORRISPONDENZA
Sar il-qari ta’ din il-korrispondenza:Ittra mibgħuta mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali dwar l-allokazzjoni finanzjarja li
ser tingħata lill-Kunsill għall-ewwel erba’ xhur tas-sena (Jan – Apr’ 13).
Memo bin-nru. 60/2012 tad-Dipartiment għall-Gvern Lokali dwar allegati abbużi fillokalitajiet fuq id-dwal tat-toroq.
Ċirkulari bin-nru. 88/2012 tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali dwar it-tiġdid talgroup health policy għall-2013. Il-Kunsill qabel li jġedded għal sena oħra l-group
health policy għall-impjegati u għall-membri tal-Kunsill Lokali.
Ittra mibgħuta mill-Aġenzija Żgħażagħ dwar il-programm Empower 2012-13.

Il-Kunsillier Refalo rtira mill-Kamra tal-laqgħat.
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Il-Kunsill approva l-ispiża biex ikun organizzat kors ta’ taħriġ għaż-żgħażagħ fillokalita’ waqt li jikkonsulta mal-Kunsill Lokali taż-Żgħażagħ dwar dan il-programm
ta’ taħriġ.
Ittra mibgħuta minn resident ta’ Trejqa ta’ l-Andar fejn talab biex fi Triq Skapuċċina
faċċata tat-Trejqa ta’ l-Andar isiru xi sinjali biex ma jsirx parking. Ma kienx hemm
oġġezzjonijiet għal din it-talba mill-Kunsill u kien ser jgħaddi t-talba lil Transport
Malta.
Il-Kunsill approva:
• stima ta’ Refalo Signs għal bdil ta’ diversi tabelli tat-traffiku u ta’
informazzjoni (€1,262.45, xogħol li jista’ jkun hemm bżonn isir fuq il-poles u lbrackets mhux inkluż fil-prezz).
• t-tibjid tal-boardroom u l-kuridur; jagħmel ix-xogħol il-handyman tal-Kunsill.
• stima ta’ Carmelo Camilleri Furniture Ltd għal provvista ta’ seba’ siġġijiet
għall-boardroom (stima ta’ €1,065).
• dwar il-mejda tal-boardroom, naraw jekk jistax isir restawr tagħha.
• b’ konnessjoni mal-iskema tal-libreriji, stima ta’ Horizons Publications - €102,
stima ta’ Wise Owl Publications - €173.52, stima ta’ BBL - €627.69 u stima
ta’ Klabb Kotba Maltin - €134.50.

6. APPROVAZZJONI TAL-KONTIJIET
Iċ-ċedola tal-pagamenti skeda nru. 09/2013 – DOK A kienet approvata.

Il-Kunsill approva:
• l-ħlas tas-sħubija għal sena tal-librara fil-Malta Library & Information
Association.
• ħlas ta’ performance bonus sħiħ għall-2012 ta’ 6% lil Ms Micheline Cutajar u
Ms Joanne Grima u ta’ 10% lis-Segretarju Eżekuttiv.

7. KARNIVAL 2013
Il-Kunsill qabel li s-Sibt 9 ta’ Frar 2013 jorganizza attivita’ tal-karnival fiż-Żebbuġ.
Jieħdu sehem il-Banda Santa Marija taż-Żebbuġ b’ daqq ta’ marċi mat-toroq (ilmarċ jitlaq minn quddiem il-każin tal-banda u jgħaddi mit-triq ta’ wara l-knisja), ilkantanta Marisa D’ Amato u l-grupp Gozo Friends Line Dancers. Tippreżenta sserata Diane Calleja. Isiru kompetizzjonijiet għall-isbaħ kostumi bil-foam u bla
foam u għall-aqwa maskarat u l-kukkanja. Is-sidien tal-karrijiet armata jingħataw
€120 għal kull karru.
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Is-Sindku qal il-Kunsill Lokali tan-Nadur kien se jġib minn barra grupp ta’ żeffiena
għall-karnival tan-Nadur u qal, naraw kemm tkun l-ispiża biex dan il-grupp ta’
żeffiena jieħu sehem fl-attivita’ tagħna.

8. ĦARĠA GĦAL MALTA
Il-Kunsill iddeċieda li l-Ħadd 20 ta’ Jannar 2013 jorganizza ħarġa f’ Għawdex. Ilprogramm ikun jinkludi fost l-oħrajn waqfa għall-festa ta’ Sant’ Anton Abbati fixXagħra u l-ikla ta’ nofsinhar issir il-Lantern Restaurant.

9. ILMENTI U SUĠĠERIMENTI
Ilment 69/2012 – il-Kunsillier Joseph Camilleri
Ikun organizzat kors fil-first aid. Is-Segretarja Eżekuttiva għandha tara xi spejjeż
ikun hemm biex isir kors fil-first aid.
Ilment 70/2012 – is-Sindku Nicky Saliba
Għandu talbiet biex:
• titwaħħal lampa ġdida maġenb St Mary Hse fi Triq is-Sellum.
• jinbidel il-fanal mimli sadid imwaħħal mar-res. bin-nru. 11 sqaq fi Triq
Skapuċċina.
• kisi ta’ lqugħ bis-sejjieħ fi Triq Dun Karm Cachia.
It-talbiet kienu approvata mill-Kunsill.

10. AFFARIJIET OĦRA
Is-Sindku għarraf lill-Kamra li mill-bejgħ tal-christmas log kienu nġabru kważi
€1,000. Is-Sur Saliba qal li kien hemm benefattur li ħallas il-materjal kollu li ntuża.
Qal il-voluntiera jixtiequ li l-flus li nġabru jkunu preżentata lil ta’ Puttinu Cares
Għawdex f’ quddiesa tal-Ħadd tal-11 ta’ filgħodu.
Dwar it-tiswija ta’ rampa fi Triq iż-Żebbuġ, is-Sindku qal il-Ministeru għal Għawdex
kien se jipprovdi l-konkos li hemm bżonn u dan kien se jitferrex mill-ħaddiema talKunsill.
Il-Kunsill approva t-tiswija ta’ bankina fi Triq ix-Xwejni u li tinqata’ biċċa minn
bankina fi Triq ix-Xwejni qabel taqbad it-telgħa ta’ Triq Għajn Mhelhel (biex
jitneħħa l-periklu).
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11. AĠĠORNAMENT
Il-laqgħa ntemmet fit-8.30 ta’ filgħaxija. Il-Kunsill aġġorna sine die.

Nicky Saliba
Sindku

Diane Tagliaferro
Segretarja Eżekuttiva
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