Minuti tas-Seduta Nru. 37/14
Kienet addottata Aġenda nru. 30/2014
Iltaqa’ fil-bini tal-Kunsill Lokali Iż-Żebbuġ
Data: It-Tlieta, 25 ta’ Novembru 2014
Ħin: Fl-4.00 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. 35-36/14
Billi l-minuti tal-laqgħat bin-nru. 35-36/2014 ġew ċirkulati minn qabel, dawn ġew
meqjusa bħala moqrija.
Is-Sindku talab għal xi korrezzjonijiet li setgħa kien hemm 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 LAQGĦAT BIN-NRU. 35-36/14
Ma tqajjmux punti mill-minuti.
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4. MINUTI TAL-KUMITAT AMMINISTRATTIV GĦAL M ARS ALFORN
LAQGĦA BIN-NRU. 04/2014
Il-minuti tal-laqgħa bin-nru. 04/2014 tat-Tlieta 14 ta’ Ottubru 2014 tal-Kumitat
Amministrattiv għal Marsalforn ittieħdu bħala approvata mill-Kunsill.

5. KORRISPONDENZA
Sar il-qari ta’ din il-korrispondenza:Ittra mibgħuta mill-GAGF dwar is-sejħa għall-offerti li l-Kunsill kien għamel għal
kostruzzjoni ta’ maħżen u playing area fi Pjazza Madonna tal-Virtut. Is-Sindku
qal naraw x’ se tkun id-deċiżjoni tal-Managing Authority dwar l-applikazzjoni talKunsill.
Memo nru. 27/2014 tad-Dipartiment għall-Gvern Lokali dwar l-Iskema inizjattivi ta’
attivitajiet 2014 – 2015.
Ittra mibgħuta mill-Moviment Kerygma dwar il-premju Żagħżugħ tas-sena 2014.
Il-Viċi Sindku ppropona li l-Kunsill jinnomina liż-żagħżugħ Franco Cefai. Qbil
unanimu man-nominazzjoni proposta mill-Viċi Sindku.
Talba għal ħlas ta’ €500 mill-organizzatur tal-logħob ‘Giochi it’s a knockout’
Joseph Louis Xiberras. Is-Sindku ressaq it-talba għal ħlas għall-vot:
Favur – is-Sindku u l-Kunsillier Refalo
Kontra – Ħadd
Astensjonijiet – il-Viċi Sindku u l-Kunsillieri Camilleri u Saliba.
Żewġ voti favur, ħadd kontra, tlett astensjonijiet.
It-talba għaddiet għall-ħlas.

6. ILMENTI U SUĠĠERIMENTI
Nru. 68/2014 – il-Viċi Sindku Mario Cassar
Biex isiru taħdidiet ma’ Transport Malta biex is-servizz tat-trasport pubbliku li jitlaq
mill-Victoria fis-7.37am minflok jitlaq fis-7.25am għax l-istudenti fl-iskejjel postsekondarji qed jidħlu tard għall-ewwel lezzjoni. Is-Segretarja Eżekuttiva għandha
titkellem ma’ Transport Malta.
Il-Viċi Sindku Mario Cassar irtira mill-kamra tal-laqgħat.
Nru. 69/2014 – il-Kunsillier Joseph Camilleri
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Ippropona biex it-trejqa li tgħaqqad Triq Ġoma u Triq il-Kappillan Franġisk Vella
tissemma għal Kristina Galea.
Il-Kunsill qabel mal-proposta tal-Kunsillier
Camilleri.
Nru. 70/2014 – Josephine Saliba
Issuġġeriet biex parti minn Triq Skapuċċina, minn kantuniera ma Triq il-Madonna
taċ-Ċiċri sa Pjazzetta l-Madonna tal-Virtut, issir one-way. Is-Sindku qal din il-parti
tat-triq ma tistax issir one-way minħabba ħajt li nbena b’ deċiżjoni tal-Qorti fi
Trejqa tal-Andar.
Nru. 71/2014 – il-Kap tal-Iskola Primarja Żebbuġ
Talbet biex titwaħħal lampa ġdida maġenb l-entratura tal-iskola. It-talba kienet
approvata.
Nru. 72/2014 – Michael Pace
Tinkesa bit-tarmak parti minn Triq Għajn Mhelhel, fejn twesset it-triq.
Ġie deċiż li ssir sejħa pubblika għall-offerti għall-kuntratt tat-tarmak – kuntratt ta’
tlett snin.
Is-Segretarja Eżekuttiva qrat il-proposti u l-ilmenti mressqa mill-pubbliku fil-laqgħa
pubblika li saret nhar it-28 ta’ Ottubru 2014.

7. APPROVAZZJONI TAL-KONTIJIET
Skeda tal-ħlasijiet bin-nru. 28/2014 – DOK A għall-perijodu bejn l-14 ta’ Ottubru
2014 u d-19 ta’ Novembru 2014 kienet approvata.

8. MILIED 2014
Is-Segretarja Eżekuttiva fetħet l-envelop issiġillat bil-kwotazzjonijiet mitfugħa għal
kiri u installazzjoni ta’ tiżjin bi dwal fiż-Żebbuġ. Kienet mitfugħa kwotazzjoni
waħda. Il-kwotazzjoni kienet ta’ Chris Gauci għall-prezz ta’ €4,700. Il-Kunsill
approva l-kwotazzjoni ta’ Gauci.
Is-Segretarja Eżekuttiva ġibdet l-attenzjoni li l-valur tax-xogħol ordnat m’ għandux
jeċċedi €4,658.
Is-Segretarja Eżekuttiva fetħet l-envelop issiġillat bil-kwotazzjonijiet mitfugħa
għall-istampar tal-kalendarju.
Kienu mitfugħa ħames kwotazzjonijiet.
Ilkwotazzjonijiet huma ta’, bil-prezz ta’:
€550

Print On Me
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Progress Press Co Ltd
Gozo Press
Sunland Printers Ltd
BCD

€1,399.79
€650
€1,575
€999.

Il-Kunsill għażel il-kwotazzjoni ta’ Print On Me li kienet l-irħas waħda.
Is-Sindku qal il-presepju u l-arbli li magħhom ser jiddendel id-dawl tal-Milied
jintramaw mill-Għaqda Armar tal-Festa.
Il-Kunsillier Refalo tkellem dwar il-lamp-post li qaċċat Attard. Huwa qal il-vitijiet
tal-lamp-post kienu mimlija sadid u minbarra hekk, dan il-lamp-post kien diġa
ssewwa mill-kuntrattur tal-Kunsill.
Il-Kunsillier Refalo rtira mill-kamra tal-laqgħat.
Għall-festi tal-Milied, is-Sindku ppropona u l-Kunsill qabel li jsiru dawn l-attivitajiet:
 festin għat-tfal fis-sala tal-Museum. Il-ħlas ikun bħas-sena l-oħra. Ġie
deċiż li għall-ikel jinġabru tlett kwotazzjonijiet, divertiment isir minn Marvic
Bajada u tingħata tifkira lit-tfal.
 kompetizzjoni tal-presepji – il-premjijiet jitqassmu fil-quddiesa tal-11.00am
ta’ Jum il-Milied.
 ħarġa bit-trejn f’ Għawdex, inżuru diversi presepji.
 l-ikla tal-Kunsill u l-Kumitat issir f’ nofsinhar il-Fliegu Restaurant.
 ħarġa għal Malta.

9. ATTIVITA` B’ RISQ IL-MCCF
Is-Sindku qal il-President ta’ Malta ser tagħmel żjara fil-lokalita` tagħna nhar il-21
ta’ Diċembru 2014 fil-11.30am. Is-Sindku qal se jitqassmu envelops fid-djar biex
min ikun irid, jitfa’ xi ħaġa tal-flus għal Community Chest Fund. Qal dawn lenvelops jintefgħu ġo kaxxa fil-knisja u l-anzjani li ma joħorġux mid-djar tagħhom,
nagħtuhom iċ-ċans iċemplu xi membru tal-Kunsill, l-Arċipriet jew xi qassis ieħor
biex iwasslu l-envelop tagħhom fil-kaxxa. Qal il-flus miġbura ser ngħadduhom lillPresident dak in-nhar taż-żjara tagħha fiż-Żebbuġ.
Is-Sindku qal li kienet ser toħroġ ittra lill-Għaqdiet tal-lokalita` biex jieħdu sehem
fl-attivita` organizzata għaż-żjara tal-President. Qal importanti naħsbu għal PA
System u f’ każ li t-temp ma jippermettix li l-attivita` ssir barra, l-attivita` ssir fiċĊentru Parrokkjali.

10. AFF ARIJIET OĦRA
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Is-Sindku ressaq dawn l-ilmenti / talbiet:
(i)
panel tal-bus shelter tal-Pjazza tiċċaqlaq – l-ilment ser ngħadduh lil
Transport Malta
(ii)
titwaħħal lampa ġdida ma’ 35, Triq il-Madonna taċ-Ċiċri – it-talba kienet
approvata.
(iii) traqqiegħ ta’ ħofra bil-hot asphalt quddiem il-bini tal-Museum u traqqiegħ
bil-cold asphalt ta’ Triq is-Sagħtrija u ħofra kbira fi Triq Wied l-Infern –
xogħol ta’ traqqiegħ approvat.
(iv) isir ilqugħ għall-ilma, filata kantun fi Triq Wied l-Abjad (ta’ Nina Calleja) –
approvat, xogħol isir mill-ħaddiema tal-Kunsill.
(v)
jitwaħħal bank ġdid quddiem 35, Triq il-Madonna taċ-Ċiċri – it-talba
kienet approvata.
(vi) jitkompla jinżebgħah is-single line ta’ Triq iż-Żebbuġ – is-Segretarja
Eżekuttiva għandha tistaqsi meta ser jitkompla x-xogħol taż-żebgħa.
(vii) issir bankina ġdida fi Triq il-Madonna taċ-Ċiċri kantuniera ma Triq
Skapuċċina – it-talba kienet approvata.
Dwar il-kisi tal-isqaq fejn għandhom ta’ Carnemolla fi Triq Għajn Mhelhel, kien
miftiehem li ssir site visit mal-Perit.
Il-Kunsill approva x-xiri ta’ safety shoes lill-ħaddiema tal-Kunsill mill-iskema talETC.

11. AĠĠORNAMENT
Il-laqgħa ntemmet fis-6.30 ta’ filgħaxija. Il-Kunsill aġġorna sine die.

Nicky Saliba
Sindku

Diane Tagliaferro
Segretarja Eżekuttiva
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