Minuti tas-Seduta Nru. 38/15
Kienet addottata Aġenda nru. 31/2015
Iltaqa’ fil-bini tal-Kunsill Lokali Iż-Żebbuġ
Data: It-Tlieta, 13 ta’ Jannar 2015
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 Diane Tagliaferro – Segretarja Eżekuttiva.

Il-Kunsilliera Marija Saliba u l-Ambaxxatur Lokali taż-Żgħażagħ Daphne Caruana
kienu skużati.
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. 37/14
Billi l-minuti tal-laqgħa bin-nru. 37/2014 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.
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3. PUNTI LI JOĦORĠU MILL-MINUTI LAQGĦA BIN-NRU. 37/14
Ma tqajjmux punti mill-minuti.
Il-youth worker Angela Camilleri li kienet preżenti għas-seduta għarrfet lill-kamra li
Brandon Vella qed jieħu ħsieb jiftaħ u jagħlaq il-youth spot fil-Kunsill. Is-Sinj.
Camilleri tkellmet ukoll dwar il-proġett taż-żgħażagħ ‘Health on Stage’ YLCP
2014/06.

4. KORRISPONDENZA
Sar il-qari ta’ din il-korrispondenza:Komunikat tad-Dipartiment għall-Gvern Lokali dwar l-allokazzjoni finanzjarja talKunsill għas-sena 2015.
Memo nru. 34/2014 tad-Dipartiment għall-Gvern Lokali bis-suġġett ‘aġġornamenti
tal-laqgħat tal-Kunsilli Lokali’.
Ittra mibgħuta mill-Ministeru tal-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali dwar
opportunita` għall-Kunsilli Lokali biex jissottomettu proposti għal proġetti kapitali
fil-lokalitajiet tagħhom. Il-Kunsill qabel li japplika bil-proġett propost ta’ out door
gym fil-play area taż-Żebbuġ.
Ittra mibgħuta mill-Gozo Action Group fejn il-Kunsill ġie nfurmat li l-applikazzjoni
tiegħu tal-landscaping – Miżura 413.4 it-tieni sejħa hija eliġibbli għal fondi għallproġetti tal-pjazza u l-play area ta’ Triq Skapuċċina. Il-Kunsill huwa eliġibbli
għas-somma ta’ €104,554.98.
Il-Kunsill qabel li:
 isiru sejħiet għall-offerti għaż-żewġ proġetti
 l-adjudication bord li ser jirrakkomanda l-offerti jkun magħmul mill-Avv.
Joshua Grech, l-Avv. Damian Bigeni u s-Sur Paul Zahra.
 issir applikazzjoni għal ko-finanzjament tal-proġetti mal-Ministeru talĠustizzja, Kultura u Gvern Lokali.
 jirtira l-offerta ZGLZ 07/2014 għal Kostruzzjoni ta’ play area u maħżen fi
Triq Skapuċċina b’ mod li ma jagħmilx ħsara ’l ambjent.
Ittra mibgħuta mill-Green MT dwar il-ftehim propost għas-snin 2015 – 2016 għal
ġbir ta’ skart riċikklabbli. Il-Kunsill ftiehem li jitkellem mal-kumpanija l-oħra Green
Pak dwar x’ tista’ toffri lill-lokalita`.
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Ittra mibgħuta mill-Korporazzjoni għax-Xogħol u t-Taħriġ dwar żewġ parteċipanti
ġodda fil-lokalita` mill-Iskema xogħol fil-komunita`.
Ittra mibgħuta mis-Sur Henry Cefai fejn oġġezzjona dwar it-talba ta’ Cini biex isiru
double yellow lines quddiem ir-residenza tiegħu fi Triq Għajn Mhelhel.

5. ILMENTI U SUĠĠERIMENTI
Nru. 74/2014 – Twanny Vella
Talab biex issir rampa fi Triq is-Sagħtrija. It-talba kienet approvata; ix-xogħol isir
mill-ħaddiema tal-Kunsill.
Nru. 01/2015 – is-Sindku Nicky Saliba
Is-Sindku ressaq dawn it-talbiet:
 isir traqqiegħ bil-cold asphalt fi Triq is-Sagħtrija. Is-Sindku qal il-Ministeru
għal Għawdex kien ser jagħti vieġ cold asphalt għat-traqqiegħ tat-toroq.
Ġie deċiż li jintuża t-trakk ta’ Richard Axiaq għall-ġarr tal-asfalt u jitferrex
mill-ħaddiema tal-Kunsill.
 isir iż-żbir tas-siġar taż-żebbuġ fi Triq iż-Żebbuġ. Xogħol approvat millKunsill, isir minn Savio Saliba.
 issir rampa ta’ Ġiovanna Dimech fi Triq Ta’ Ċikku. Rampa approvata; issir
mill-ħaddiema tal-Kunsill.
 titwaħħal mera tat-traffiku fi Triq Għajn Mhelhel faċċata ta’ Triq tal-Konti.
Talba approvata.
 biex jinġabar l-ilma ħiereġ mit-Triq Ta’ Ċenċ mal-ġenb tat-triq fi Triq iżŻebbuġ. Xogħol approvat; isir mill-ħaddiema tal-Kunsill.
 jitwaħħal litterbin fi Triq iż-Żebbuġ. Il-Kunsill approva t-twaħħil ta’ litterbin.
 jinħareġ avviż tal-kulur tax-xogħlijiet proposti mill-Kunsill. Approvat.
Nru. 02/2015 – il-Kunsillier Joseph Camilleri
Isir traqqiegħ bil-cold asphalt fi Triq il-Qbajjar. Xogħol ta’ traqqiegħ approvat millKunsill.
Nru. 03/2015 – il-Viċi Sindku Mario Cassar
Ippropona li l-isem ta’ Triq Ġoma jinbidel u minflok it-triq tissemma għall-Arċipriet
Emeritus Mons. Luiġi Vella. Il-Kunsill iddeċieda li jgħaddi l-proposta lill-Kumitat
għall-Ismijiet tat-toroq f’ Għawdex.

6. APPROVAZZJONI TAL-KONTIJIET
Skeda tal-ħlasijiet bin-nru. 29/2015 – DOK A għall-perijodu bejn l-20 ta’
Novembru 2014 u s-7 ta’ Jannar 2015 kienet approvata.
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Il-Kunsill approva ħlas ta’ performance bonus sħiħ għas-sena 2014 ta’ 10% u 6%
fuq is-salarju lis-Segretarja Eżekuttiva u lill-iskrivana rispettivament.

7. IR-RAPPORT FINANZJARJU TAT-TLETT XHUR LUL - SETT 2014
Is-Segretarja Eżekuttiva poġġiet fuq il-mejda tal-kamra r-rapport finanzjarju tattlett xhur għax-xhur Lulju – Settembru 2014. Sar il-qari tar-rapport u saret
diskussjoni sħiħa dwar ir-rapport. Ir-rapport kien approvat kif preżentat.

8. KARNIVAL 2015
Il-Kunsill qabel li jorganizza attivita` tal-karnival il-Ħadd 15 ta’ Frar 2015 u tibda fil12.15pm.
Għall-attivita` tal-karnival, il-Kunsill approva:
 marċ mill-Banda Santa Marija, jitlaq minn quddiem il-każin tal-Banda salpjazza (12.15 -1.00pm)
 is-sehem tal-kantanta Marisa D’ Amato flimkien mal-Gozo Friends Line
Dancers u l-kumpaniji taż-żfin Ta’ Ċangura, Christian Saliba, l-Għaqda
Dilettanti tal-Karnival Għawdex, Annette Portelli Said u Rowena Theuma
 jippreżentaw l-attivita` Diane Calleja u l-Kav. Joe M. Attard
 li jsiru l-kompetizzjonijiet tal-kostumi u l-kukkanja (tingħata tifkira lillparteċipanti kollha tal-kompetizzjonijiet)
 kiri ta’ PA System
 prinjolata
 servizzi ta’ gwardjani lokali.

9. AFF ARIJIET OĦRA
Fuq proposta tal-Kunsillier Joseph Camilleri, ġie deċiż li ssir talba lil Transport
Malta biex jiżdied vjaġġ miż-Żebbuġ għal Victoria li jkun jitlaq fil-5.15 ta’ filgħodu
biex persuni mill-lokalita` jkunu jistgħu jaqbdu l-vapur li jitlaq mill-Imġarr fis-6.00
ta’ filgħodu.
Il-Kunsill approva li jsir marċ mill-Banda Santa Marija taż-Żebbuġ fit-toroq ta’
Marsalforn il-Ħadd 25 ta’ Jannar 2015.
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10. AĠĠORNAMENT
Il-laqgħa ntemmet fit-7.45 ta’ filgħaxija. Il-Kunsill aġġorna s-seduta għat-Tlieta
17 ta’ Frar 2015 fil-5.30 ta’ filgħaxija.

Nicky Saliba
Sindku

Diane Tagliaferro
Segretarja Eżekuttiva
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