Minuti tas-Seduta Nru. 18/13
Kienet addottata Aġenda nru. 13/2013
Iltaqa’ fil-bini tal-Kunsill Lokali Iż-Żebbuġ
Data: Il-Tlieta, 26 ta’ Marzu 2013
Ħin: Fl-4.15 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 Marija 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.

Il-Kunsillier Refalo qal f’xi seduta preċedenti, kien ġie approvat xogħol ta’
traqqiegħ bil-konkos għall-inħawi ta’ Taħt ix-Xifer u dan ix-xogħol baqa’ ma sarx
mill-Kunsill. Is-Sindku talab lis-Segretarja Eżekuttiva tara biex dan ix-xogħol isir
mill-ħaddiema tal-Kunsill.

2. APPROVAZZJONI TAL-MINUTI LAQGĦA BIN-NRU. 17/13
Billi l-minuti tal-laqgħa bin-nru. 17/2013 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. 17/13
Ma tqajjmux punti mill-minuti.

4. MINUTI – KUMITAT AMMINISTRATTIV GĦAL MARSALFORN
LAQGĦA BIN-NRU. 38/13
Il-minuti tal-laqgħa bin-nru. 38/2013 tat-Tlieta 26 ta’ Frar 2013 tal-Kumitat
Amministrattiv għal Marsalforn ittieħdu bħala approvata mill-Kunsill.
Is-Segretarja Eżekuttiva għarrfet lill-kamra li dak in-nhar, l-operatur ta’ Pennellu
Restaurant kien għaddilha ittra fejn f’ ismu u xi operaturi oħra talbu għal permess
tal-Kunsill Lokali għal tqegħid ta’ imwejjed u talabha biex din l-ittra tkun diskussa
f’ din is-seduta, minkejja li hija qaltlu li din hi materja tal-Kumitat Amministrattiv
għal Marsalforn u mhux tal-Kunsill Lokali. Is-Sindku qal din hija materja talKumitat Amministrattiv għal Marsalforn u l-Kunsill ma jistax jiddeċiedi dwar din ittalba.
Sar diskors dispreġjattiv mis-Sur Kenneth Cutajar fil-konfront tas-Sindku. Kien
hawn li s-Sindku talab għall-intervent tal-Pulizija.
Il-Kunsilliera Saliba rtirat mill-kamra tal-laqgħat minħabba għajjat u storbju li sar
minn operaturi ta’ ristoranti li kienu preżenti għall-laqgħa.
Is-Segretarja Eżekuttiva qalet l-ewwel xogħol għandhom isiru l-applikazzjonijiet
bil-pjanti mmarkata ċara kif jitlob l-AL u sussegwentament dawn l-applikazzjonijiet
ikunu diskussa mill-Kumitat Amministrattiv.
Wara li s-sidien tar-ristoranti rtiraw mill-kamra tal-laqgħat, indirizzaw lill-Kunsill
membri tal-Kunsill Lokali taż-Żgħażagħ.
Membru ta’ dan il-Kunsill taż-Żgħażagħ infurmat lill-kamra bil-proposta tagħhom li
parti mill-bini tal-kantina tal-Kunsill ikun trasformat f’ post addattat fejn ikunu
jiltaqgħu ż-żgħażagħ.
Il-Kunsill ma kellux oġġezzjonijiet għal din il-proposta tal-Kunsill Lokali tażŻgħażagħ.

5. KORRISPONDENZA
Sar il-qari ta’ din il-korrispondenza-:
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Ittra tad-Dipartiment għall-Gvern Lokali dwar Memo 49/2012 – Skema inizjattivi
sportivi fil-lokalitajiet 2013 fejn il-Kunsill ġie nfurmat li ser jingħata €150 biex isiru
sessjonijiet tal-aerobics fil-lokalita’.
Il-Kunsill ftiehem li dawn is-sessjonijiet isiru wara li jintemm il-kors tal-first aid,
isiru fis-sala tal-iskola u l-parteċipanti jintalbu jħallsu €5 kull wieħed.
Il-Kunsilliera Saliba rritornat lura għas-seduta.
Ittra tad-Dipartiment għall-Gvern Lokali dwar Memo 45/2012 – Skema ta’
finanzjament ta’ inizjattivi speċjali 2013 fejn il-Kunsill ġie nfurmat li ser jingħata
€15,000 għall-proġett tal-belvedere fi Triq Mons Ġużeppi De Piro. Il-Kunsill qabel
li l-bankina ssir bil-kuntratt tal-bankini li l-Kunsill diġa għandu u dwar ir-railings, ilPerit jintalab biex għall-laqgħa li jmiss jipprovdi b’ xi diżinni.
Ittra tad-Dipartiment għall-Gvern Lokali dwar Memo 38/2012 – Skema inizjattivi
ta’ attivitajiet 2012 - 2013 fejn il-Kunsill ġie nfurmat li ser jingħata €2,000 għallattivita’ Festa Agrikola Żebbuġija.
Ittra tad-Dipartiment għall-Gvern Lokali dwar Memo 40/2012 – Skema għajnuna
lill-Kunsilli Lokali li għandhom ir-responsabbilta’ ta’ librerija lokali fejn il-Kunsill ġie
nfurmat li ser jingħata €500 f’ għajnuna għall-librerija. Is-Segretarja Eżekuttiva
qalet li l-kotba kienu waslu.
Ittra ta’ Dun Ġużepp Vella fejn issuġġerixxa li jsiru road humps fi Triq il-Knisja. IlKunsill iddeċieda li jinżebgħu żewġ sinjali mal-art SLOW fi Triq il-Knisja (quddiem
il-bini tal-Kunsill u quddiem ir-residenza ‘Heavens Gate’).
Ittra mibgħuta mill-Kulleġġ t’ Għawdex Primarja Żebbuġ dwar il-proġett Save
Water, Save Life (Hippo Water Saver). Il-Kunsill ftiehem li jibgħat jgħarraf lilliskola li d-Direttorat Eko Għawdex fil-Ministeru għal Għawdex għadu għaddej
iqassam minn dawn il-Water Savers fil-lokalita’.
Ittra ta’ approvazzjoni mibgħuta minn Transport Malta għall-proposti tal-Kunsill
biex (i) titwassa’ l-bankina u ssir pedestrian crossing fi Triq ix-Xwejni, (ii) isiru
double yellow lines fi Triq Skapuċċina faċċata tat-Trejqa tal-Andar u (iii) isir
reserved parking bay għall-persuni b’ diżabilita’ mal-ġenb tal-Knisja n-naħa ta’
Triq il-Madonna taċ-Ċiċri.

6. APPROVAZZJONI TAL-KONTIJIET
Skeda tal-ħlasijiet bin-nru. 11/2013 – DOK A għall-perijodu bejn it-8 ta’ Frar u l-20
ta’ Marzu 2013 kienet approvata.
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Il-Kunsill approva kont ta’ Book Distributors Ltd għal xiri ta’ kotba għall-librerija li
jammonta għal €165 (l-iskeda laħqet intbagħtet; dead line tal-Iskema).

7. JUM IŻ-ŻEBBUĠ 2013
Il-Kunsill qabel li l-Premju ‘Ġieh iż-Żebbuġ’ jingħata lil Karmnu Cini, persuna li
jagħmel ħafna xogħol fil-knisja taż-Żebbuġ.
Għal Jum iż-Żebbuġ, il-Kunsill approva dan il-programm ta’ attivitajiet:
Is-Sibt 27 ta’ April
Filgħodu

Bil-kollaborazzjoni ta’ Żebbuġ Rovers FC, logħob għat-tfal
fil-grawnd tal-iskola – attivita’ simili għal tas-sena l-oħra.

Fis-7.00 ta’ filgħaxija

Quddiesa.

Fit-8.00 ta’ filgħaxija

Ċerimonja bis-sehem tal-Banda Santa Marija u l-korijiet
tal-parroċċa fis-Sala taċ-Ċentru Parrokkjali. Mistieden
jagħmel diskors tal-okkażjoni l-Ministru għal Għawdex.
Wara jsir riċeviment għall-mistednin.

Il-Ħadd 28 ta’ April
wara l-quddiesa tat8.00 ta’ filgħodu

Tberik tal-pets.

Il-Kunsillier Refalo rtira mill-kamra tal-laqgħat.

8. ĦARĠA GĦAL MALTA
Il-Kunsill iddeċieda li t-Tlieta 2 ta’ April jorganizza ħarġa għal Malta – issir
quddiesa l-Birgu, wara mmorru l-monti tal-Birgu u l-Belt Valletta.

9. IT-TRIQ TA’ TUTIET
Kien miftiehem li s-Sindku jikkalkula xi spejjeż hemm biex tissewwa t-Triq Ta’
Tutiet.
Il-Kunsill qabel li jagħmel sejħa pubblika għal offerti għall-kuntratt tal-provvista ta’
ready-mix concrete.
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10. LAQGĦA MAL-MINISTRU GĦAL GĦAWDEX
Il-Kunsill ftiehem li jibgħat ittra ta’ awgurju lill-Prim Ministru, lill-Ministru għal
Għawdex u lis-Segretarju Parlamentari għall-Kultura u Gvern Lokali.
Ġie deċiż li t-talba għal laqgħa mal-Ministru għal Għawdex ma ssirx għalissa.

11. ILMENTI U SUĠĠERIMENTI
Suġġett se jkun diskuss f’ seduta oħra.

12. AFFARIJIET OĦRA
Dwar il-proposta tal-Kunsilliera Saliba biex issir rampa għal fuq iz-zuntier talknisja n-naħa ta’ Triq il-Madonna taċ-Ċiċri, ġie deċiż li ssir site visit flimkien malPerit.
Il-Kunsill approva kwotazzjoni ta’ Rosanis Ltd għal twaħħil ta’ purtieri ġodda filkamra tal-laqgħat (€360.35).

13. AĠĠORNAMENT
Il-laqgħa ntemmet fis-7.30 ta’ filgħaxija. Il-Kunsill aġġorna sine die.

Nicky Saliba
Sindku

Diane Tagliaferro
Segretarja Eżekuttiva
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