Minuti tas-Seduta Nru. 27/14
Kienet addottata Aġenda nru. 22/2014
Iltaqa’ fil-bini tal-Kunsill Lokali Iż-Żebbuġ
Data: Il-Ħamis, 30 ta’ Jannar 2014
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 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.

2. APPROVAZZJONI TAL-MINUTI LAQGĦA BIN-NRU. 26/13
Billi l-minuti tal-laqgħa bin-nru. 26/2013 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.

3. PUNTI LI JOĦORĠU MILL-MINUTI LAQGĦA BIN-NRU. 26/13
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Ma tqajjmux punti mill-minuti.

4. MINUTI TAL-KUMITAT AMMINISTRATTIV GĦAL MARSALFORN
LAQGĦA BIN-NRU. 46/13
Il-minuti tal-laqgħa bin-nru. 46/2013 tal-Erbgħa 11 ta’ Diċembru 2013 tal-Kumitat
Amministrattiv għal Marsalforn ittieħdu bħala approvata mill-Kunsill.

5. KORRISPONDENZA
Sar il-qari ta’ din il-korrispondenza-:
Memo 04/2014 tad-Dipartiment għall-Gvern Lokali dwar skema ta’ għajnuna lillKunsilli Lokali li għandhom ir-responsabbilta` ta’ librerija lokali. Il-Kunsill qabel li
japplika biex jingħata l-massimu tal-Iskema.
Sar il-qari tat-tabella ta’ l-allokazzjoni finanzjarja lill-Kunsilli Lokali għas-sena
2014.
Is-Segretarja Eżekuttiva għarrfet lill-Kamra li rċeviet mill-Awtorita` dwar l-Ambjent
u l-Ippjanar il-permess għall-iżvilupp tar-roundabout ta’ Pjazza Santa Marija talVirtut.
Il-Kunsill qabel li:
• issir is-sejħa għall-offerti għall-iżvilupp tal-proġett (tender wieħed)
• il-Perit joħroġ stima tal-proġett
• applikazzjoni mal-Awtorita` dwar l-Ambjent u l-Ippjanar għall-UIF biex
jingħata l-bilanċ li fadal fuq dan il-proġett.
Komunikat mibgħut mill-youth worker Denise Farrugia dwar il-ftuħ uffiċjali talYouth Spot. Kien hemm qbil mal-ġurnata proposta tal-15 ta’ Marzu 2014.
Ċirkulari 02/2014 tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali dwar invit-programm ta’
taħditiet edukattivi fuq is-saħħa fil-komunita` mid-Dipartiment għall-Kura Primarja
tas-Saħħa. Il-Kunsill ftiehem li juri interess fit-taħditiet dwar pressjoni għolja u
kolesterol u diabetes.
Ittra mibgħuta mill-Av. Mario Scerri lil Tereża Cefai dwar it-twessiegħ tal-bankina
ta’ faċċata tar-residenza 24, Triq il-Madonna taċ-Ċiċri. Is-Sindku talab lisSegretarja Eżekuttiva biex tiċċekkja mal-Perit dwar jekk hemmx bżonn permess
ta’ Transport Malta biex isir it-twessiegħ tal-bankina.
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Ittra tal-Av. Scerri mibgħuta lill-eks Sindku Carmelo Saliba dwar it-talba tiegħu
biex il-Kunsill iħallas l-ispejjeż tal-Qorti u tal-avukat fil-kawża l-Pulizija vs Carmelo
Saliba b’ konnessjoni mat-tixħit ta’ terrapien fil-wied tal-Għazz.
Ittra mibgħuta mill-Gozo Action Group Foundation fejn il-Kunsill ġie nfurmat li lapplikazzjoni tiegħu għal kisi ta’ Triq Ħabel it-Twil taħt M125 – it-tieni sejħa ġiet
magħżula.
Ittra tal-librara Joanne Grima fejn infurmat lill-Kunsill li ser tkun tista’ taħdem
siegħat addizzjonali. Il-Kunsill qabel li jżid b’ erba’ siegħat oħra fil-ġimgħa l-ħin
tal-librerija (nhar ta’ Ħamis mit-3.00pm sas-6.00pm u s-Sibt mis-1.30 sas-2.30pm)
u tassisti fl-attivitajiet kollha li jsiru mill-Kunsill.
Applikazzjonijiet għal permess
tal-Kunsill Lokali
Deċiżjoni meħuda
mill-Kunsill Lokali
(i) Gozo Jeep Tours
Għal attivita` ta’ barbeque
nhar id-19 ta’ Ġunju 2014
fil-Bajja tax-Xwejni.

Approvata.

6. APPROVAZZJONI TAL-KONTIJIET
Skeda tal-ħlasijiet bin-nru. 20/2014 – DOK A għall-perijodu bejn l-10 ta’ Diċembru
2013 u t-23 ta’ Jannar 2014 kienet approvata.
Il-Kunsill approva ħlas ta’ performance bonus sħiħ għas-sena 2013 ta’ 10% u 6%
fuq is-salarju lis-Segretarja Eżekuttiva u lill-iskrivana rispettivament.

7. SEJĦIET GĦALL-OFFERTI U KWOTAZZJONIJIET
TINDIF U ŻAMMA TAL-PLAYING FIELD TAŻ-ŻEBBUĠ U L-PROMENADE
TAL-QBAJJAR
Is-Segretarja Eżekuttiva qrat il-parir tal-Av. Scerri dwar l-għoti tal-kuntratt tat-tindif
u żamma tal-playing field taż-Żebbuġ u l-promenade tal-Qbajjar. Fuq parir talavukat, il-Kunsill għażel l-offerta ta’ Anthony Borg li hija l-aktar waħda
vantaġġjuża u li saret b’ mod sħiħ.
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PROVVISTA, INSTALLAZZJONI, TĦADDIM U MANUTENZJONI TA’ ON LINE
STREAMING TAL-LAQGĦAT TAL-KUNSILL LOKALI IŻ-ŻEBBUĠ
Il-Kunsill għażel il-kwotazzjoni ta’ Correct Termination Ltd li hija l-aktar waħda
vantaġġjuża u tissodisfa l-kriterji tad-Dipartiment għall-Gvern Lokali.

8. KARNIVAL 2014
Dan l-item ma kienx diskuss.

9. ILMENTI U SUĠĠERIMENTI
Nru. 22/2010 – Joseph Magro
Ilmenta dwar ħajt li kien bena l-Kunsill fi Triq il-Ponta u li skont Magro, dan il-ħajt
ma nbeniex skont l-alignment tat-triq kif maħruġ mill-Awtorita` dwar l-Ambjent u lIppjanar. Il-Kunsill iddeċieda li jgħaddi l-ilment lill-Perit.
Nru. 01/2014 – Toni Saliba
Talab biex issir lampa ġdida quddiem residenza 61, Triq Skapuċċina. It-talba
kienet approvata.
Nru. 02/2014 & 08/2014 – Tereża Vella u Salvu Attard
Ilmentaw li hemm problemi ta’ qlib tal-ilma tax-xita quddiem il-proprjeta` tagħhom
wara x-xogħlijiet tat-tarmak li saru fi Triq il-Ponta. Ngħaddu l-ilmenti lill-Perit.
Nru. 03/2014 – Tania Zammit
Biex jinbidel il-brazz tal-lampa mwaħħla ma’ Raxx Flts fi Triq is-Sagħtrija. It-talba
kienet approvata.
Nru. 04/2014 – Marianna Camilleri
Ilmentat dwar ġebel li hemm il-fuq mir-residenza Sunset fi Triq il-Kanun. Kien
miftiehem li nitkellmu mal-Perit dwar il-linja tal-bini.
Nru. 05/2014 – is-Sindku Nicky Saliba
Ressaq dawn il-proposti:
• jissewwew żewġ bankijiet fi Triq l-Oniċe – approvata.
• jitpoġġa bank maġenb ir-residenza ‘Raymar’ fi Triq iċ-Ċnus – approvata.
• issir bankina ġdida mar-residenza ‘Redemptor’ fi Triq Żaqi – approvata.
• tinżamm laqgħa mal-Ministru għal Għawdex dwar il-promenade tal-Qbajjar
u Triq iż-Żebbuġ – issir talba għal laqgħa mal-Ministru.
• tinżamm il-laqgħa pubblika annwali – kien miftiehem li ssir fl-aħħar ġimgħa
ta’ Marzu.
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Nru. 07/2014 – Horatio Vella
Talab biex isir poġġaman mal-faċċata tal-appartamenti Blk C Panorama Crt fi Triq
Għajn Mhelhel. It-talba kienet approvata.
Nru. 09/2014 – is-Sindku Nicky Saliba
Ressaq dawn it-talbiet u suġġerimenti:
• jinbidlu żewġ imirja tat-traffiku miksura, waħda fil-bidu ta’ Triq is-Sagħtrija u
mera oħra faċċata ta’ 49A fi Triq il-Madonna taċ-Ċiċri – approvata.
• jinżabru s-siġar taż-żebbuġ fi Triq iż-Żebbuġ – iż-żbir isir mill-ħaddiema talKunsill.
• ħarġa għall-anzjani u jkun organizzat weekend break f’ Malta – kien hemm
qbil mal-proposta.
• l-offerta tat-traqqiegħ tat-toroq issir b’ materjal hot u cold asphalt – kien
hemm qbil mal-proposta.
• jinkesa l-ilqugħ tat-triq faċċata tal-gabbana ta’ Cini fi Triq ix-Xwejni – isSindku għandu jkellem lill-Perit Alex Bigeni.
• jerġa’ jinbena l-ilqugħ ta’ madwar l-iskips on wheels fi Triq iż-Żebbuġ –
jinbena mill-ħaddiema tal-Kunsill.
• intafa’ terrapien illegali fit-triq li tagħti għas-salini – ġie deċiż li tintbagħat
ittra bl-avukat lil min tafa’ t-terrapien.
• kisi bil-konkos ta’ Triq tal-Konti – ser issir site visit mis-Sindku u l-Kunsillier
Camilleri.
• tinxtara camera tar-ritratti – approvata.
• talba għal sponsor minn Mary Rose Saliba biex ittella’ wirja ta’ pittura filMinisteru għal Għawdex – jintalab il-parir tad-Dipartiment għall-Gvern
Lokali.
• jinżebgħu l-fanali li hemm fi Sqaq Anton Mallia u l-bankijiet kollha ta’ fuq irraħal – ix-xogħol taż-żebgħa jsir mill-ħaddiema tal-Kunsill.
• xogħlijiet ta’ tisbiħ fi Triq Għajn Mhelhel – issir site visit flimkien mal-Perit.
• jinxtara apparat ta’ outdoor gym għall-playing field taż-Żebbuġ – issir sejħa
għall-offerti.

10. AFFARIJIET OĦRA
Il-Kunsill approva li tkun installata sistema ta’ arja kundizzjonata fil-front u l-back
offices tal-Kunsill.
Il-Kunsill approva li l-vacation leave għall-2013 tas-Segretarja Eżekuttiva li ma
laħaqx ittieħed sal-aħħar tas-sena jkun imġedded għall-2014.
Il-Kunsill qabel li ssir riċerka mill-avukat dwar il-kawża fil-Qorti li tikkonċerna tTorri tal-Batterija.
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11. AĠĠORNAMENT
Il-laqgħa ntemmet fid-8.45 ta’ filgħaxija. Il-Kunsill aġġorna sine die.

Nicky Saliba
Sindku

Diane Tagliaferro
Segretarja Eżekuttiva
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