Minuti tas-Seduta Nru. 31/14
Kienet addottata Aġenda nru. 25/2014
Iltaqa’ fil-bini tal-Kunsill Lokali Iż-Żebbuġ
Data: Il-Ħamis, 15 ta’ Mejju 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-Sinjorina Daphne Caruana – Ambaxxatur Lokali taŻ-ŻgħaŻagħ
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. 29/14 TAT-8
TA’ APRIL U NRU. 30/14 TAL-25 TA’ APRIL 2014
Billi l-minuti tal-laqgħat bin-nru. 29/2014 u 30/2014 ġew ċirkulati minn qabel,
dawn ġew meqjusa bħala moqrija.
Is-Sindku talab għal xi korrezzjonijiet li setgħa kien hemm għall-minuti.
MINUTI LAQGĦA BIN-NRU. 29/2014
Kien maqbul li minflok ‘‘Is-Sindku nnomina lill-Għaqda tal-Armar Żebbuġ biex
tingħata l-Premju Ġieħ iż-Żebbuġ.
Il-Kunsill unanimament qabel mannominazzjoni tas-Sindku’’ jitniżżel fil-minuti ‘‘Kien hemm qbil li l-Premju Ġieh iżŻebbuġ jingħata lill-Għaqda tal-Armar Żebbuġ’’.
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MINUTI LAQGĦA BIN-NRU. 30/2014
Ma kienx hemm korrezzjonijiet għall-minuti.
Is-Sindku talab għall-approvazzjoni tal-minuti bil-korrezzjonijiet li saru u staqsa
għal dawk li kienu favur, kontra jew li ser jastjenu. Minħabba li kien jidher li
kulħadd kien favur, dawn il-minuti ġew approvati kif emendati u ffirmati.

3. PUNTI LI JOĦORĠU MILL-MINUTI LAQGĦAT BIN-NRU. 29/14
TAT-8 TA’ APRIL U NRU. 30/14 TAL-25 TA’ APRIL 2014
Ma tqajjmux punti mill-minuti.

4. MINUTI TAL-KUMITAT AMMINISTRATTIV GĦAL M ARS ALFORN
LAQGĦA BIN-NRU. 49/14
Il-minuti tal-laqgħa bin-nru. 49/2014 tat-Tlieta l-1 ta’ April 2014 tal-Kumitat
Amministrattiv għal Marsalforn ittieħdu bħala approvata mill-Kunsill.

5. KORRISPONDENZA
Sar il-qari ta’ din il-korrispondenza-:
L-Ittra ta’ Direzzjoni għas-sena 2013 ittieħdet bħala moqrija mill-Kunsill peress li
kienet intbagħtet minn qabel lill-Kunsillieri.
Ittra mibgħuta mill-Gozo Action Group Foundation dwar it-tieni sejħa għal proġetti
ta’ M413.4 Quality of Life: Landscaping. Il-Kunsill qabel li jerġa’ japplika bilproġett ta’ Pjazza l-Assunta.
Memo 12/2014 tad-Dipartiment għall-Gvern Lokali dwar skema ta’ għajnuna
finanzjarja għall-korsijiet tal-Malti Lifelong Learning 2014-15. Il-Kunsill qabel li
japplika għall-korsijiet tal-Malti u tal-Ingliż taħt Sezzjoni A; il-korsijiet isiru fl-iskola.
Ittra mibgħuta mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali dwar ‘Revisting a Revolution’ –
kunċert klassiku mill-Malta Philarmonic Orchestra l-Ġimgħa 23 ta’ Mejju 2014.
Ittra mibgħuta mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali dwar ittra anonima li rċieva dDipartiment fuq il-Kunsill Lokali Iż-Żebbuġ u dan b’ referenza għall-ħaddiema
assenjati mal-Kunsill u r-riċeviment li sar fl-okkażjoni ta’ Jum iż-Żebbuġ. IsSindku qal hu kemm il-darba kellem lill-ħaddiema dwar il-ħin tax-xogħol pero`
kien kollu għal xejn. Ġie deċiż li terġa’ tinżamm laqgħa mal-ħaddiema assenjati
mal-Kunsill.
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Ittra mibgħuta mir-Reġjun ta’ Għawdex dwar il-proġett Signposting.
Ittra mibgħuta mill-Awtorita` ta’ Malta dwar l-Ambjent u l-Ippjanar dwar lapplikazzjoni tal-Kunsill għal fondi mill-UIF għall-proġett ta’ Pjazza Madonna talVirtut.
Il-Kunsilliera Victor Refalo u Marija Saliba rtiraw mill-kamra tal-laqgħat.
Komunikat mibgħut mir-Reġjun ta’ Għawdex dwar ir-rotot tal-gwardjani lokali.
Ittra mibgħuta minn Kirsty Agius bis-suġġett kors tal-Malti għal studenti barranin.
Komunikat tal-Kunsill Lokali taż-Żgħażagħ dwar diversi oġġetti li hemm bżonn filYouth Spot. Il-Kunsill approva x-xiri ta’ first aid box, fire extinguisher, dispenser
tal-ilma minerali, fire exit stickers, 12-il siġġu, monitor tal-kompjuter u joystick.
Ittra ta’ Salvu Camilleri dwar l-għawm tal-klieb fil-Bajja ta’ Taħt ix-Xifer. Saret
talba wkoll mill-Kunsillier Joseph Camilleri f’ dan is-sens. Il-Kunsill iddeċieda li
jwaħħal tabelli juru “L-għawm tal-annimali huwa projbit” fil-bajjiet tax-Xwejni u ta’
Taħt ix-Xifer.
Applikazzjonijiet
għall-permess tal-Kunsill Lokali
Deċiżjoni meħuda
mill-Kunsill Lokali
(i)

Gozo Jeep Tours
Għal ikla
nhar l-24 ta’ Mejju 2014 fil-Bajja taxXwejni.

(ii) Joe Cini
Applikazzjonijiet
għal
provvista
temporanja tal-elettriku mill-1 ta’ Ġunju
sat-30 ta’ Settembru ’14 fil-Bajja taxXwejni.

6. ILMENTI U SUĠĠERIMENTI
Nru. 24/2014 – Jason Zammit
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Approvata.

Ma
kienx
oġġezzjonijiet.

hemm

Biex jinżabru s-siġar fl-inħawi ta’ Taħt ix-Xifer.
Kunsill.

Xogħol ta’ żbir approvat mill-

Nru. 26/2014 – Richard Axiaq
Biex issir bankina ġdida quddiem ir-residenza ‘Sempre’ fi Triq Skapuċċina. Ittalba kienet approvata.
Nru. 27/2014 – Mariano Saliba
Issir bankina ġdida quddiem ir-residenza 24 fi Triq il-Madonna taċ-Ċiċri. It-talba
kienet approvata.
Nru. 28/2014 – Jason Zammit
Biex titwaħħal tabella turi T-Junction fil-bidu tal-passaġġ li mill-Qbajjar jagħti għallarea ta’ Taħt ix-Xifer.
Nru. 29/2014 – is-Sindku Nicky Saliba
Ressaq dawn it-talbiet:
 titwaħħal mera tat-traffiku fi Triq Għajn Mhelhel faċċata ta’ Triq San Mikiel.
 tindif ta’ Triq Għajn Mhelhel, mill-aħħar bini l’ isfel.
 tiswija ta’ rampa fi Triq Wied l-Abjad.
 issir bankina ġdida quddiem ir-residenza ‘Aċċola Flts’ fi Triq ix-Xwejni.
Talbiet approvata mill-Kunsill.
Nru. 30/2014 – Emelda Xuereb
Biex issir bankina ġdida quddiem ir-residenza ‘Bernardine’ fi Triq il-Kaċċaturi. IlKunsill approva l-bdil tal-bankina ta’ quddiem ir-residenza ‘Bernardine’, Triq ilKaċċaturi u ta’ ‘Il-Verdun’, Triq Għajn Mhelhel.
Nru. 31/2014 – Louis Mintoff
Jingħata aċċess għal Wifi fil-Bajja tal-Qbajjar. Talba rifjutata mill-Kunsill.

7. APPROVAZZJONI TAL-KONTIJIET
Skeda tal-ħlasijiet bin-nru. 23/2014 – DOK A għall-perijodu bejn il-5 ta’ April 2014
u d-9 ta’ Mejju 2014 kienet approvata.

8. BUDGET 2014
Billi r-rapport tal-budget tal-Kunsill għas-sena 2014 kien ċirkulat minn qabel, dan
ittieħed bħala moqri mill-Kunsill. Il-Kunsill approva l-budget għas-sena 2014 kif
preżentat.
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9. IL-PJAN TAL-ĦIDM A 2014 - 2016
Billi l-Pjan tal-Ħidma għas-snin 2014 – 2016 kien ċirkulat minn qabel, dan ittieħed
bħala moqri mill-Kunsill. Il-Kunsill approva l-Pjan tal-Ħidma 2014 – 2016 kif
preżentat.

10. SEJĦIET GĦALL-OFFERTI
XOGĦLIJIET TA’ TRAQQIEGĦ BIL-HOT U COLD ASPHALT
Is-Segretarja Eżekuttiva nfurmat lill-kamra li kienu ntefgħu żewġ offerti għallKuntratt għal xogħlijiet ta’ traqqiegħ bil-hot u cold asphalt. Qalet li l-offerti huma
ta’, bil-valur ta’:
Cold Asphalt

Hot Asphalt

Gatt Tarmac Ltd

€262.50

€168.00

Road Construction Ltd

€256.00

€165.00

Is-Segretarja Eżekuttiva qrat ir-rapport tal-Perit dwar iż-żewġ offerti mitfugħa.
Il-Kunsill għażel l-offerta ta’ Road Construction Ltd li kienet l-irħas waħda.
KISI MILL-ĠDID TA’ PARTI MINN TRIQ TA’ ĦABEL IT-TWIL BIL-KONKOS
Il-Kunsill qabel li jaħtar bord magħmul mill-Perit Edward Scerri, l-Av. Damian
Bigeni u s-Sindku biex jiġġudikaw l-offerti mitfugħa għall-kuntratt għal kisi millġdid ta’ parti minn Triq Ħabel it-Twil bil-konkos.

11. AFF ARIJIET OĦRA
Il-Kunsill approva x-xiri ta’ erba’ fanali għal Sqaq Anton Mallia mingħand Rapa
Showrooms.

12. 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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