Minuti tas-Seduta Nru. 24/13
Kienet addottata Aġenda nru. 19/2013
Iltaqa’ fil-bini tal-Kunsill Lokali Iż-Żebbuġ
Data: L-Erbgħa, 2 ta’ Ottubru 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-Sinjura Maria Saliba – Kunsilliera
Is-Sinjura Diane Tagliaferro – Segretarja Eżekuttiva.
Il-Kunsillier is-Sur Victor Refalo 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. 23/13
Billi l-minuti tal-laqgħa bin-nru. 23/2013 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.
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 LAQGĦA BIN-NRU. 23/13
Ma tqajjmux punti mill-minuti.

4. MINUTI TAL-KUMITAT AMMINISTRATTIV GĦAL MARSALFORN
LAQGĦA BIN-NRU. 43/13
Il-minuti tal-laqgħa bin-nru. 43/2013 tal-Erbgħa 28 ta’ Awwissu 2013 tal-Kumitat
Amministrattiv għal Marsalforn ittieħdu bħala approvata mill-Kunsill.

5. KORRISPONDENZA
Sar il-qari ta’ din il-korrispondenza-:
Memo 21/2013 tad-Dipartiment għall-Gvern Lokali rigward linji gwida dwar telefon
ċellulari tal-Kunsilli Lokali. Is-Segretarja Eżekuttiva għandha tara x’ qed joffri ssuq tat-telekomunikazzjoni.
Ittra mibgħuta mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali fejn il-Kunsill ġie nfurmat li lapplikazzjoni tiegħu għal għajnuna finanzjarja għall-live streaming tal-laqgħat ġiet
aċċettata u l-Kunsill ser jingħata €2,300 f’ għajnuna finanzjarja. Il-Kunsill
iddeċieda li jagħmel sejħa pubblika għal kwotazzjonijiet għall-live streaming tallaqgħat.
Ittra mibgħuta mis-Soċjeta’ Filarmonika Santa Marija dwar il-materjal stampat li sSoċjeta’ ħarġet fil-ġranet tal-festa. Il-Kunsill ftiehem li ssir laqgħa mal-Kumitat
kollu tas-Soċjeta’ fl-ewwel laqgħa tiegħu.
Ittra mibgħuta mill-Kumitat Olimpiku Malti dwar l-‘MOC Local Council Sports
Awards’.
Komunikat mibgħut minn Angelo Bonello dwar fitness classes fiż-Żebbuġ 20132014. Il-Kunsill qabel li jorganizza fitness classes fil-grawnd tal-iskola (l-ispiża
għall-Kunsill €10 kull klassi).

6. APPROVAZZJONI TAL-KONTIJIET
Skeda tal-ħlasijiet bin-nru. 17/2013 – DOK A għall-perijodu bejn il-31 ta’ Awwissu
u s-26 ta’ Settembru 2013 kienet approvata.

7. SEJĦA GĦALL-OFFERTI
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KONVERŻJONI U XOGĦLIJIET TA’ TLESTIJA FII-BINI TAL-KUNSILL LOKALI
IŻ-ŻEBBUĠ GĦAL FORMAZZJONI TA’ ĊENTRU GĦAŻ-ŻGĦAŻAGĦ
Is-Segretarja Eżekuttiva għarrfet lill-kamra li kienu ntefgħu żewġ offerti għal
konverżjoni u xogħlijiet ta’ tlestija fil-bini tal-Kunsill Lokali Iż-Żebbuġ għal
formazzjoni ta’ ċentru għaż-żgħażagħ. Is-Segretarja Eżekuttiva qalet l-offerti
mitfugħa huma ta’, bil-valur ta’ (iż-żewġ offerti kellhom bid bond valida):
Frank Formosa
Xmun Projects Ltd

€13,142.35
€14,277.18

Is-Segretarja Eżekuttiva qrat ir-rapport tal-Perit dwar iż-żewġ offerti mitfugħa.
Il-Kunsill għażel l-offerta ta’ Frank Formosa li kienet l-irħas waħda.

8. ILMENTI U SUĠĠERIMENTI
Dwar ilment li qed iżomm l-ilma quddiem ‘Opal’, Triq il-Ponta, il-Kunsill ftiehem li lPerit joħroġ stima tax-xogħol.
Nru. 58/2013 – Josianne Xerri
Isiru sinjali juru ‘‘Ma jistax isir għawm ta’ klieb’’ fil-Bajja tax-Xwejni.
Nru. 59/2013 – Joseph Camilleri
Ġibed l-attenzjoni li fi Triq Għajn Mhelhel, quddiem il-bini tal-Corinthia hemm
ħofra fonda ġol-ħaxix li tista’ tkun ta’ periklu. Ser issir site visit mis-Sindku.
Nru. 60/2013 – Ġuża Saliba u Josepha Zahra
Isiru sinjali ‘STOP’ waħda fi Pjazza Madonna tal-Virtut u oħra fi Triq Żaqi
kantuniera ma’ Triq Għajn Mhelhel. It-talba kienet approvata. Dwar Pjazza
Madonna tal-Virtut, ser issir site visit mal-Perit.
Nru. 61/2013 – Ġanni Cini
Talab biex issir rampa ta’ għalqa fi Triq iż-Żebbuġ. It-talba kienet rifjutata – triq
arterjali.
Nru. 62/2013 – is-Sindku Nicky Saliba
Tinbena l-apramorta tat-triq fi Triq Għajn Mhelhel, fuq ir-riħ tax-Xwejni. IlKunsillier Camilleri ssuġġerixxa li jsiru barriers tal-ħadid. Il-Kunsill ftiehem li lPerit joħroġ stima tal-barriers.
Nru. 63/2013 – Louis Mintoff
Jitqatta’ l-blat biex titwassa’ t-triq ta’ Ħabel it-Twil. Nitolbu lill-Perit jiċċekkja jekk
dak il-blat hux pubbliku.
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Nru. 64/2013 – is-Sindku Nicky Saliba
Jinbnew żewġ filati apramorta fuq il-wied ta’ Klajru. Xogħol approvat mill-Kunsill;
isir mill-ħaddiema tal-Kunsill.
Nru. 65/2013 – Raymond Zammit
Titnaddaf b’ bobcat it-triq ta’ Għajn Quċċat u nipprovdu bobcat biex il-Ministeru
għal Għawdex jiksi din it-triq bis-siment. It-talba kienet approvata.
Ġie deċiż li ssir stima biex it-triq ta’ Tutiet tinkesa bil-konkos (bil-kuntratt tal-handy
man).
Nru. 66/2013 – Vigo Azzopardi
Talab biex jitranġa l-ħajt tat-triq faċċata tar-residenza ‘Fontenay’ fi Triq il-Ponta.
It-talba kienet approvata.
Nru. 68/2013 – il-Kunsillier Joseph Camilleri
Biex l-isprall ta’ Triq il-Madonna taċ-Ċiċri kantuniera ma’ Triq l-Għażżiela jkun
kontinwu, minn tarf sa ieħor. Il-Kunsill qabel li jżid żewġ tappieri oħra.

9. AFFARIJIET OĦRA
Ġie deċiż li tintbagħat ittra lill-Ministeru għal Għawdex dwar gandott tal-ilma taxxita, x’ aktarx li kien intradam, li fl-antik kien hemm mal-ġenb tal-impjant tattarmak, mill-ħajt tat-triq il-ġewwa u biex jitħammel il-wied magħruf tas-Salve
Regina.
Kien maqbul li:

• dwar it-talba biex titwassa’ l-bankina ta’ ma’ bini qadim faċċata tar-residenza
•
•
•
•
•
•

24, fi Triq il-Madonna taċ-Ċiċri, issir site visit flimkien mal-Perit.
iż-żewġ persuni mill-iskema tal-ETC li hemm Marsalforn jerġgħu jibdew
jirrapportaw xogħol iż-Żebbuġ.
issir grada tal-ħadid quddiem ir-residenza St Joseph fi Triq il-Mitħna.
isir poġġaman tal-ħadid fi Triq l-Oniċi u Triq Għajn Mhelhel (fejn m’ hemmx
ilqugħ).
tintbagħat ittra ta’ awgurju lil Fr Frankie Cini MSSP għall-ħatra ġdida tiegħu.
issir stima biex jinbidlu l-fanali ta’ Pjazza l-Assunta.
jinxtraw 30 kopja tal-ktieb ‘L-Oniċe taż-Żebbuġ’ ta’ Dun Ġużepp Vella.

IL-BATTERIJA TA’ SANTA MARIJA
Il-Kunsill Lokali qabel li:
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•
•

joħroġ stqarrija għall-mezzi tax-xandir biex jikkundanna l-att vandalu li sar fuq
il-batterija ta’ Santa Marija.
tintbagħat ittra lill-Ministru għal Għawdex biex ninfurmawh bl-intenzjoni talKunsill li ser jitlob biex dan is-sit ikun mgħoddi lill-Kunsill u allura jikkonsulta
mal-Kunsill jekk bħala Ministeru għandu xi pjanijiet għal dan is-sit.

10. AĠĠORNAMENT
Il-laqgħa ntemmet fit-8.15 ta’ filgħaxija. Il-Kunsill aġġorna sine die.

Nicky Saliba
Sindku

Diane Tagliaferro
Segretarja Eżekuttiva
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