Laqgħa tal-Kunsill Lokali taż-Żebbuġ Għawdex Nru 66/2011
Il-Laqgħa nżammet nhar it-Tnejn 21 ta’ Marzu 2011 fl-10:00am fil-Bini tal-Kunsill
Lokali taż-Żebbuġ Għawdex.
Preżenti għal-laqgħa:






Is-Sur Carmelo Saliba
Is-Sur Joseph Bajada
Is-Sur Joseph Camilleri
Is-Sur Victor Refalo
Is-Sur Harry Debono
Is-Sur Carmelo Grima

– Sindku
– Deputat Sindku
-- Kunsillier
– Kunsillier
-- Kunsillier
– A/Segretarju Eżekuttiv.

Is-Sinjura Maria Saliba Chairperson kienet skużata.

Ippresjeda l-laqgħa s-Sindku Carmelo Saliba.
1. TALBA
Il-Laqgħa bdiet bit-talba mis-Sindku.
2.
Approvazzjoni ta’ Minuti.
Il-Minuti tal-15 ta’ Frar 2011 ġew approvati wara li saru xi korrezzjonijiet.
Il-Minuti tal-laqgħa urġenti tat-28 ta’ Frar 2011 ġew approvati.
Il-Minuti tal-laqgħa urġenti tal-11 ta’ Marzu 2011 ġew approvati.
3.
Korrispondenza
Ittra mill-Ministeru għal Għawdex - Applikazzjoni għall-Ground tal-Iskola taħt l-iskema
Eco Gozo li ġiet rifjutata.
Ittra mill-Ministeru għal Għawdex – Avviż għal applikazzjoni Eco Gozo mill-ġdid.
Kopja ta’ ittra (mibgħuta lid-Direttur Kunsilli Lokali) mill-Perit Noel Debattista dwar ittender Perit tal-Kunsill.
Dokument ta’ Ftehim (Kunsill Żebbuġ – MEPA) Dawl dekorattiv (Marsalforn) fi Triq isSajjied.
Stedina għal Seminar fid-9 ta’ April – ‘id-devoluzzjoni tal-poter’ post Kunsill Birkirkara.
Ittra mis-Seg. Par. Chris Said – Kotba ta’ Joe Zammit Ciantar.
Taħrika ta’ xhud minn Theresa Bugeja – Xogħol fi Pjazza l-Assunta 2001.
Ittra minn Bank of Valletta – Guarantee i.r.o. Cornelia J Tabone (Perit).
Minuti tal-laqgħa tal-Kumitat Amministrattiv ta’ Marsalforn tal-15 ta’ Marzu 2011.
4.
Punti li joħorġu mill-minuti.
Is-Sur Joe Camilleri ġibed l-attenzjoni li fil-minuti tas-7 ta’ Frar 2011 il-Kunsill iddeċieda
li għall-approvazzjoni tal-ħlas lil Power Sound kellha tiġi s-Segretarja Eżekuttiva biex
tagħti l-verżjoni tagħha. Safrattant il-Kunsill f’laqgħa li hu ma kienx preżenti, iddeċieda li
l-ħlas pendenti ma’ Power Sound għandu jiġi setiljat. Hu talab spjegazzjoni għala sar
dan minkejja li hu kien lest li jagħti l-approvazzjoni tiegħu wkoll. Is-Sindku rrisponda li lħlas sar għaliex kellna ittra uffiċjali mingħand l-avukat Damian Bigeni u b’hekk evitajna li
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nidħlu l-qorti u nħallsu somma addizzjonali. Joe Camilleri saħaq li messna bagħatna
għal Diane Tagliaferro. Is-Sindku qal li ma jsibx oġġezzjoni li wara li jgħaddilha lMaternity Leave din tiġi u tagħti l-verżjoni tagħha.
5.
Tender Perit tal-Kunsill
Il-Viċi Sindku s-Sur Joe Bajada ġibed l-attenzjoni tal-Kunsill dwar din it-Tender. Il-Kunsill
iddiskuta din il-materja u wasal għad-deċiżjoni li jinħatru 3 periti biex jevalwaw din ittender. Il-Kunsill qed jinnomina unanimament lil dawn it-tliet periti Għawdxin:a) Emanuel Vella
b) Saviour Micallef
c) Ray Agius
Is-Segretarju għandu javviċina lil dawn it-tliet periti.
6.
Applikazzjonijiet għal Eco Għawdex
Wara li l-Bord tal-għażla fil-Ministeru għal Għawdex ma aċċettax l-applikazzjoni għallpitch tal-iskola bit-turf, l-istess bagħtilna li fil-futur ser joħorġu applikazzjonijiet oħra. IlKunsill għalhekk beda biex jaħseb ħalli napplikaw għal għajnuna oħra. Is-Sindku
ppropona li jinbidel il-ħajt miċ-ċimiterju taż-Żebbuġ ‘l fuq. Is-Sur Joe Camilleri ppropona
li jitilgħu l-ħitan taċ-Ciakra. Wara diskussjoni qasira l-Kunsill iddeċieda li napplikaw għal
dawn it-tliet xogħlijiet bl-ordni ta’ priorita kif jidher hawn taħt.
a) Triq Prinċipali mic-Cimiterju taż-Żebbuġ ‘l fuq
b) Triq ta’ Ciakra
c) Triq ta’ Milied.
7.
Seminar – Devoluzzjoni ta’ Poter.
Il-Kunsill rċieva stedina għal dan is-seminar. Il-Kunsill għandu jattendi għal dan isseminar.
8.
Kotba ta’ Joe Zammit Ciantar.
Il-Kunsill iddeċieda li nixtru dawn il-kotba elenkati fil-flyer tal-Għawdxi s-Sur Joe Zammit
Ciantar.
9.
Kullana Kulturali maħruġa mill-PIN.
Is-Sur Harry Debono ppropona li dan il-Kunsill jixtri l-volumi li ħarġu dan l-aħħar biex
ikollna s-sett sħiħ. Il-Kunsill approva dan ix-xiri.
10.
Taħrika ta’ xhud.
Il-Kunsill tħarrek bħala xhud fil-kawża Maltacom –vs- Theresa Bugeja biex jixhed dwar
ix-xogħol li sar għal-latrina taż-Żebbuġ. Il-Kunsill għandu jara d-dettalji tal-kuntratti
mogħtija għaxar snin ilu (fis-sena 2000 jew 2001) u jaderixxi mat-taħrika tal-Qorti.
11.
Insurance tal-Kunsillieri u tal-Kunsill
Il-Kunsill intbagħtitlu quotation għal insurance tal-Kunsillieri u tal-Kunsill. Is-Sindku qal li
l-membri tal-Kumitat Amministrattiv ta’ Marsalforn qablu li għandhom ikunu nklużi
magħna. Il-Kunsill qabel unanimament li nieħdu din il-polza ta’ sigurta.
12.
Approvazzjoni ta’ kontijiet
Is-Segretarju poġġa fuq il-mejda lista ta’ kontijiet li rċevejna biex jitħallsu. Dawn ġew
approvati. Kien hemm 3 kontijiet oħra li daħlu bl-email wara li ġiet printjata l-lista
oriġinali. Dawn huma:JDB Printing (Xewkija) – stampar ta’ flyers u posters li saru fl-2009
€ 84.00
JGC Carpeting taħt il-playhouse u xogħol ta’ konkos ta’ taħt il-playhouse €2452.10
The Malta Independent – Advert
€39.40
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Dawn ukoll ġew approvati.
13.
Karnival 2011
Il-Kontijiet tal-Karnival għadhom ma ġewx u appena dawn jaslulna napprovawhom
f’laqgħa oħra.
14.
Kwotazzjoni – Layout tal-Kunsill
Il-Kunsill irċieva 2 applikazzjonijiet. Waħda ta’ John Cini bl-ammont ta’ euro 126 per
metre run u l-oħra ta’ Prestige Turnkey bil-prezz ta’ euro 128 per metre run. Il-Kunsill
approva l-għotja tat-tender ta’ John Cini .
15.
Kwotazzjoni għal kanen ta’ 1.5 pulzieri.
Il-Kunsill kellu żewġ kwotazzjonijiet. Waħda ta’ J P Baldacchino Co Ltd għall-prezz ta’
€29.50 kull kanna u prezzijiet varji għal fittings. It-tieni kwotazzjoni kienet ta’ Joseph
Caruana Co Ltd bil-prezz ta’ €28 tal-kanen u prezzijiet varji għal fittings. Il-Kunsill għażel
dik ta’ Joseph Caruana Co Ltd.
16.
Jum iż-Żebbuġ.
Bħala preparazzjoni għal Ilwien ir-Rebbiegħa, is-Sindku ppropona li:
PREMJU ŻEBBUĠI din is-sena jingħata lill-Kor Santa Marija.
Issir it-Tifkira ad unur Dun Ġużepp Cini.
Is-Sur George Galea għandu jiġi avviċinat biex jagħmel diskors bis-suġġett ‘Iż-Żebbuġ fi
Tfuliti’.
Is-Sur Harry Debono ssekonda l-mozzjoni tas-Sindku.
Il-mozzjoni għaddiet unanimament.
17.
Ilwien ir-Rebbiegħa.
Għal din l-attivita l-Kunsill s’issa approva dan li ġej:Nonfqu € 1000 għan nar minn Santa Marija tal-Imqabba
Nonfqu € 750 mingħand Nicky
Nonfqu € 750 mingħand Anthony Cauchi Għarb
Nitolbu kwotazzjoni mingħand Power Sound għal PA system u Dawl Elettriku
Inġibu s-Synergy Band
Inġibu lil Augusto Cardinale
The Greenfields
Georgina
Ludwig Galea
Ta’ Seguna Folg Group
Id-Duo ta’ Sprio Sillato
4 għannejja Maltin flimkien ma’ tlett daqqaqa tal-kitarri organizzati minn Cikku Portelli.
18.
Attendenza
F’dan il-ħin is-Sur Harry Debono ħalla l-Karma tal-laqgħa.
19.
Affarijiet oħra
Il-Kunsill talab lis-Segretarju biex jikkuntattja lill-kuntrattur ħalli jiġi finalizzat ix-xogħol fi
Triq iċ-Ċnus u Triq il-Konti.
20.
Ilmenti
Ilment Nru 6/2011 – George Cefai talab biex il-bankina ta’ quddiem il-Każin tal-banda
tiġi mdawla b’żewġ bozoz minn taħt. Din ġiet approvata.
Ilment Nru 7/2011 – Joe Camilleri Kunsillier talab biex jinqata’ l-ħaxix fi Triq Ta’ Milied.
Din ukoll ġiet approvata mill-Kunsill.
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21.
Tiswija ta’ Toroq.
Triq ix-Xwejni. Joe Camilleri Kunsillier talab li titranġa Triq ix-Xwejni mill-ħofor li fiha. IlKunsill approva dan ix-xogħol
Triq ta’ Fejn Villa Fiorita. Il-Kunsill approva dan ix-xogħol li titranġa din it-triq.
Triq ta’ Gernaw. Il-Kunsill qabel li titranġa din it-triq fir-raba.
Triq is-Saghtrija. Il-Kunsill approva t-tiswija ta’ din it-triq.
Triq ta’ Kuljat. Joe Camilleri talab biex titranġa din it-triq bil-konkos. Is-Sindku qal li hu
japprovaha basta l-MEPA ma twaqqafniex.
Il-Kunsill għandu jżomm il-laqgħa li jmiss nhar il-11 ta’ April 2011.
Il-Laqgħa ntemmet f’nofsinhar.

Carmelo Saliba CLJ MMLJ
Sindku

Carmelo Grima
A/Segretarju Eżekuttiv
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