Minuti tas-Seduta Nru. 23/13
Kienet addottata Aġenda nru. 18/2013
Iltaqa’ fil-bini tal-Kunsill Lokali Iż-Żebbuġ
Data: It-Tnejn, 2 ta’ Settembru 2013
Ħin: Fil-5.30 ta’ filgħaxija
Preżenti għall-laqgħa:-

Is-Sur Nicky Saliba – Sindku
Is-Sur Joseph Camilleri – Kunsillier
Is-Sur Victor Refalo – Kunsillier
Is-Sinjura Maria Saliba – Kunsilliera
Is-Sinjura Diane Tagliaferro – Segretarja Eżekuttiva.
Il-Viċi Sindku s-Sur Mario 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. 22/13
Billi l-minuti tal-laqgħa bin-nru. 22/2013 ġew ċirkulati minn qabel, dawn ġew
meqjusa bħala moqrija.
Is-Sindku talab għal xi korrezzjonijiet li setgħa kien hemm għall-minuti.
Il-Kunsillier Camilleri rrefera għall-ewwel para. ta’ wara t-talba u qal li hu qatt ma
kien kellem lil Zammit dwar xogħol tal-Kunsill. Camilleri talab biex jitniżżel dan filminuti. Ittieħdet nota ta’ dan fil-minuti.
Is-Sindku talab għall-approvazzjoni tal-minuti bil-korrezzjonijiet li saru u staqsa
għal dawk li kienu favur, kontra jew li ser jastjenu.
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Minħabba li kien jidher li kulħadd kien favur, dawn il-minuti ġew approvati kif
emendati u ffirmati.

3. PUNTI LI JOĦORĠU MILL-MINUTI LAQGĦA BIN-NRU. 22/13
Ma tqajjmux punti mill-minuti.

Is-Segretarja Eżekuttiva għarrfet lill-Kamra li Dr Carmel Cefai għamel donazzjoni
ta’ €100 lill-Kunsill Lokali biex jinxtraw kotba għall-librerija.

4. MINUTI TAL-KUMITAT AMMINISTRATTIV GĦAL MARSALFORN
LAQGĦA BIN-NRU. 42/13
Il-minuti tal-laqgħa bin-nru. 42/2013 tat-Tnejn 22 ta’ Lulju 2013 tal-Kumitat
Amministrattiv għal Marsalforn ittieħdu bħala approvata mill-Kunsill.

5. KORRISPONDENZA
Sar il-qari ta’ din il-korrispondenza-:
Komunikat mibgħut mis-Segretarjat għall-Biedja, Sajd u Drittijiet tal-Annimali dwar
l-għawm tal-klieb fil-Bajja ta’ Taħt ix-Xifer. Il-Kunsill kontra li jsir għawm tal-klieb
fil-Bajja ta’ Taħt ix-Xifer u ngħarrfu wkoll li skont tagħrif li għandu l-Kunsill, ilMinisteru għal Għawdex diġa sab bajja alternattiva għall-għawm tal-klieb.
Ittra mibgħuta mill-WasteServ Ltd dwar il-Ġimgħa Ewropeja għal tnaqqis ta’ Skart
16-24 ta’ Novembru 2013.

6. APPROVAZZJONI TAL-KONTIJIET
Skeda tal-ħlasijiet bin-nru. 16/2013 – DOK A għall-perijodu bejn it-13 ta’ Lulju u t30 ta’ Awwissu 2013 kienet approvata.

7. SEJĦA GĦALL-OFFERTI
PROVVISTA U INSTALLAZZJONI TA’ POĠĠAMAN TAL-ĦADID HOTDIPPED GALVANIZZAT FI TRIQ MONS DE PIRO
Is-Segretarja Eżekuttiva qrat nota mibgħuta minn George Grech fejn għarraf lillKunsill Lokali li kien qiegħed jirrinunzja għall-Kuntratt.
Il-Kunsill għażel it-tieni l-irħas offerta li hi ta’ Paul Zammit.
2

PROVVISTA TA’ READY-MIX CONCRETE
Is-Segretarja Eżekuttiva qrat ir-rapport tal-Perit dwar iż-żewġ offerti mitfugħa. IlKunsill għażel l-offerta ta’ Vella Brothers Ltd li kienet l-irħas waħda.
PROVVISTA U KONSENJA TA’ MULTI-FUNCTIONAL PRINTER
Il-Kunsill iddiskuta x-schedule of bids tal-kwotazzjonijiet sottomessa għal xiri ta’
multi-functional printer.
Il-Kunsill għażel il-kwotazzjoni ta’ Advanced Telecommunications Systems Co Ltd
li kienet l-irħas waħda.

8. ILMENTI U SUĠĠERIMENTI
Dwar ilment 21/2013 biex isiru double yellow lines fuq kull naħa tad-drive-way ta’
Panorama Crt, Triq Għajn Mhelhel, il-Kunsill ser jgħaddi l-proposta lil Transport
Malta.
Il-Kunsill approva li dawn ix-xogħlijiet isiru minn Paul Caruana:
• t-taħmil tal-bokka tal-Wied Ta’ Kuljat.
• t-tneħħija ta’ terrapien minn rampa ta’ Leli Cini.
• t-taħmil ta’ wied fl-inħawi tat-Triq Ta’ Milied.
Ġie deċiż li ż-żbir tal-bruk fi Triq is-Sagħtrija jsir mill-ħaddiema tal-Kunsill.
Ilment 49/2013 – Josephine Xuereb
Talbet biex isiru sinjali juru klieb mhux awtorizzata jidħlu fis-salini u ma jitħalliex
skart maġenb is-salini. Talbet biex isiru double yellow lines f’ liwja fil-Bajja taxXwejni. Il-Kunsill approva li jsiru double yellow lines fix-Xwejni.
Ilment 48/2013 – Louis Zammit
Talab biex isiru tlett fanali dekorattivi fuq il-bankina quddiem Seagulls Snackbar,
Triq ix-Xwejni. It-talba kienet rifjutata.
Ilment 50/2013 – Helen Agius
Tiswija tal-bankina ta’ quddiem ir-residenza ‘Melbourne Hse’, Triq Skapuċċina. IlKunsill approva t-tiswija tal-bankina.
Ilment 51/2013 – is-Sindku Nicky Saliba
Biex jitkompla l-poġġaman fi Triq Fra Baskal. Il-Kunsill approva biex jitkompla lpoġġaman.
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Ilment 53/2013 – Anna Tabone
Talbet biex issir lampa ġdida quddiem ir-residenza ‘Ivory’, fi Triq Sant’ Indrija.
Kien miftiehem li ssir site visit mis-Sindku.
Ilment 54/2013 – il-Kunsillier Joseph Camilleri
Ippropona biex parti minn Triq il-Ponta, dik il-parti tat-triq li tmiss ma’ Triq Ġoma u
Triq il-Kappillan Franġisk Vella sa Triq tal-Kanun tissemma għas-Sinjura Kristina
Galea. Il-Kunsill qabel mal-proposta ta’ Camilleri.
Ilment 57/2013 – is-Sindku Nicky Saliba
Issir il-manutenzjoni ta’ sqaq fi Triq Għajn Mhelhel. Ix-xogħol kien approvat.

9. AFFARIJIET OĦRA
Il-Kunsill approva l-kisi bil-konkos ta’ Triq Ta’ Ċikku.
Il-Kunsill approva:
•
•
•
•

x-xiri ta’ kompjuter għall-front office u ta’ żewġ UPS.
ħarġa għat-tfal kollha fuq il-bumping cars u t-trejn.
ħarġa għal Malta għal nofs Settembru ’13.
jinbidel bank miksur fi Triq il-Ponta.

Il-Kunsill qabel li jagħmel dawn is-sejħiet għall-offerti:
(i)
konverżjoni u xogħlijiet ta’ tlestija fil-bini tal-Kunsill Lokali Iż-Żebbuġ għal
formazzjoni ta’ ċentru għaż-żgħażagħ – issir sejħa b’ urġenza peress li lproġett irid jitlesta sal-31 ta’ Ottubru 2013.
(ii) għat-tindif u l-manutenzjoni tal-playing field taż-Żebbuġ u l-promenade talQbajjar.
(iii) għat-tindif u l-manutenzjoni tal-latrina pubblika taż-Żebbuġ.
Il-Kunsillier Camilleri staqsa jekk l-eks Sindku Carmelo Saliba raddx lura l-flus li
kellu jirrifondi lill-Kunsill Lokali. Is-Segretarja Eżekuttiva wieġbet fin-negattiv.

10. 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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