Minuti tas-Seduta Nru. 43/09
Iltaqa’ fil-Bini tal-Kunsill Lokali Żebbuġ
Data: It-Tlieta, 24 ta’ Novembru 2009
Ħin: Fil-5.15 ta’ filgħaxija
Preżenti għall-laqgħa:






Is-Sur Carmelo Saliba – Sindku
Is-Sur Joseph Bajada – Viċi Sindku
Is-Sur Joseph Camilleri – Kunsillier
Is-Sur Harry Debono – Kunsillier
Is-Sur Victor Refalo – Kunsillier
Is-Sinjura Diane Tagliaferro – Segretarja Eżekuttiva.

TALBA
Intqalet talba mis-Sindku u ngħata bidu għall-laqgħa.
Is-Sindku wera solidarjeta’ mal-Kunsillier Refalo wara l-inċident tat-traffiku li kellu
u awguralu fejqan ta’ malajr u miegħu ngħaqdu l-Viċi Sindku u l-Kunsilliera
preżenti.
SEJĦA GĦALL-OFFERTI
PROVVISTA U ĠARR TA’ LANTERNI DEKORATTIVI
Is-Segretarja Eżekuttiva qrat ir-rapport ta’ l-Inġ. Curmi – Galea Curmi Engineering
Consultants dwar l-offerti mitfugħa.
Is-Sindku kkummenta dwar il-garanzija li qed jagħti l-offerent Richard Cauchi fuq lofferta tiegħu. Qal li l-materjal tal-lanterni li qed joffri Cauchi hu bħal tal-fanali li lKunsill għandu fil-Menqa u qal li l-fanali tal-Menqa baqgħu ‘tale quale’.
Is-Sindku ressaq l-offerta ta’ Richard Cauchi għall-vot.
Favur – is-Sindku, il-Viċi Sindku u l-Kunsillier Debono.
Astensjonijiet – il-Kunsilliera Camilleri u Refalo (Refalo qal hu qiegħed jastjeni
għax ma jifhimx u fuq id-diżastru li għaddej f’ Marsalforn).
Fid-dawl tar-riżultat tal-votazzjoni, is-Sindku qal li l-Kuntratt għall-provvista ta’
lanterni ser jingħata lill-offerent Richard Cauchi.
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Il-Kunsill għażel mill-offerta ta’ Cauchi l-lanterna ċatta tip Ecovivi 500 (Option 1) u
approva x-xiri tagħhom.
APPROVAZZJONI TAL-MINUTI 42/09
Billi l-minuti tas-seduta b’ nru. 42/09 ġew ċirkulati minn qabel, dawn ġew meqjusa
bħala moqrija.
Is-Sindku talab għal xi korrezzjonijiet li setgħa kien hemm għall-minuti.
Il-Viċi Sindku qal hu kien semma l-kisi tat-triq li tieħu għall-inħawi ta’ Taħt ix-Xifer.
Dwar is-suġġett Skambji bejn il-lokalitajiet, il-Viċi Sindku qal hu kien qal li millesperjenza li kellu sa issa, mhux lest li jidħol għall-inkarigu biex finalment din ilħidma lanqas tkun apprezzata minn xi membri tal-Kunsill.
Il-Kunsillier Camilleri qal hu kien staqsa kienx għad fadal kontijiet x’ nirċievu
relatati mal-Musical ‘Għeruqna’.
Is-Segretarja Eżekuttiva ħadet nota ta’ dawn il-punti fil-minuti.
Is-Sindku talab għall-approvazzjoni tal-minuti kif emendata u staqsa għal dawk li
kienu favur, kontra jew li ser jastjenu.
Minħabba li kien jidher li kulħadd kien favur, dawn il-minuti ġew approvata kif
emendata u ffirmata.

PUNTI LI JOĦORĠU MILL-MINUTI 42/09
Dwar is-sinjal tat-traffiku fi Triq il-Ponta quddiem garaxxijiet ta’ Joseph Magro, isSindku staqsa lis-Segretarja Eżekuttiva jekk hemmx il-permess ta’ l-Awtorita’ dwar
it-Trasport. Is-Segretarja Eżekuttiva wieġbet fin-negattiv.
Dwar drinks lill-Banda fl-attivita’ End of Summerfest, is-Sindku staqsa jekk hemmx
kontijiet relatati ma’ din l-attivita’.
Dwar il-cats eyes, is-Sindku staqsa jekk Raphael Refalo ntalabx il-prezz tagħhom.
Dwar ir-refurbishment tal-berġa, is-Sindku qal dak li jipproponi huwa fl-ambitu talliġi. Dwar li ssir stima, Camilleri staqsa hu kien mar barra l-ambitu tal-liġi?
Camilleri qal hu mhux qiegħed joġġezzjona għar-refurbishment tal-berġa.
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Dwar is-servizz ta’ krejn fil-Musical ‘Għeruqna’, Camilleri qal is-Sindku kien qal li
ma kienx ser jintuża krejn.
Is-Sindku qal il-krejn inġab għall-kontejner u li krejn għall-big screen ma kienx
hemm bżonnu ladarba l-musical ma sarx fuq il-paletta.
Il-Kunsillier Refalo staqsa kienx għad fadal kontijiet x’ jitħallsu relatati mal-Musical
‘Għeruqna’.
Is-Sindku ppropona li kull persuna li kienet involuta fil-Musical u l-membri talKunsill jindikaw il-kontribut li taw f’ ‘Għeruqna’ u f’ attivitajiet oħra tal-Kunsill. IsSindku ressaq il-proposta tiegħu għall-vot.
Favur – is-Sindku, il-Viċi Sindku u l-Kunsillier Debono.
Astensjonijiet – il-Kunsilliera Camilleri u Refalo.
Il-proposta tas-Sindku għaddiet.

KORRISPONDENZA
Sar il-qari ta’ din il-korrispondenza:Korrispondenza mibgħuta mis-Segretarjat għall-Konsultazzjoni Pubblika u
Informazzjoni dwar l-applikazzjonijiet tal-Kunsill fl-iskema Inizjattivi għallAttivitajiet. Il-Kunsill qabel li jiffirma l-ftehim ta’ aċċetazzjoni fir-rigward talattivitajiet Festa Pawlina – Arti, Kultura u Fidi ġewwa Marsalforn u Ilwien irRebbiegħa 2010.
Rapport tal-Perit dwar il-passaġġ tal-injam propost għal fuq il-Bajja ta’ Marsalforn.
Il-Kunsillier Debono qal importanti li ċ-ċint ma jintmessx. Il-Kunsill approva li jsir
passaġġ tal-injam taħt il-ħajt.
Talba għall-għajnuna mill-Iskola Primarja Mons. Ġian Andrea Vella biex l-iskola
tagħmel turġien ġodda fis-sala.
It-talba kienet rifjutata (ma jistgħux isiru
donazzjonijiet).
Talba għall-għajnuna mill-Kumitat Żebbuġ Youth Movement għall-attivita’ li lGħaqda ser torganizza nhar l-20 ta’ Diċembru fi Pjazza l-Assunta. It-talba kienet
rifjutata.
Ittra mibgħuta mill-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ dwar il-Parlament Nazzjonali
taż-Żgħażagħ 2010. Il-Kunsill iddeċieda li jieħu sehem jekk ikun hemm żgħażagħ
interessata fl-attivita’.
Komunikat tad-Dipartiment għall-Gvern Lokali dwar is-sit elettroniku
www.lc.gov.mt
Il-Kunsill iddeċieda li t-translation ta’ l-informazzjoni ssir minn
Philip Cassar.
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Is-Sindku ressaq għall-approvazzjoni tal-Kunsill dawn il-proposti:1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.

“Quddiesa għall-erwieħ organizzata mill-Kunsill Lokali nhar il-Ħadd 29 ta’
Novembru 2009 fiċ-ċimiterju tal-parroċċa.
Approvazzjoni għax-xiri ta’ żebgħa għar-railing tal-ġnien madwar il-wied ta’
Marsalforn – finish u undercoat għall-ħaddiema tal-IPSL.
Approvazzjoni ta’ xiri ta’ materjal biex tingħata manutenzjoni u tissebbaħ ilberġa tar-raħal:
(a) materjal għat-tikħil biex issir fuq il-fil;
(b) il-materjal biex tiġi rranġata s-sistema tad-dawl elettriku.
Approvazzjoni għall-kisi bil-konkos fi Triq Wied l-Infern maġenb il-ħitan li
qegħdin jibnu l-ħaddiema tal-IPSL. Barra l-kisi tat-triq għandna nixtru għadd
kbir ta’ tavli biex iservu ta’ lqugħ u nagħmlu kisja ta’ erba’ pulzieri konkos fuq
il-ħitan biex ikunu rinfurzati.
Approvazzjoni biex nestendu l-konkos li għamilna fil-bidu ta’ Triq tal-Ħamra
fil-kantuniera sakemm jibda l-culvert tal-ilma.
Approvazzjoni biex jinxtara l-materjal li hemm bżonn għall-manutenzjoni ta’
Triq tas-Sinet mill-ħaddiema tal-IPSL.
Approvazzjoni biex flimkien niċċelebraw dawn il-ġranet tal-festi tal-Milied b’
ikla bejn il-Kunsill Lokali u l-istaff nhar l-Erbgħa 16 ta’ Diċembru 2009. Nota:
laqgħa tal-Kunsill fil-5.30 u wara l-ikla fit-8.00 ta’ filgħaxija.
Ħarġa għall-anzjani tal-lokalita’ segwita minn quddiesa, żjarat ta’ postijiet ta’
interess u nispiċċaw b’ ikla bħas-sena l-oħra.
Party lit-tfal tal-lokalita’ bħas-snin l-imgħoddija.
Approvazzjoni biex jiġi stampat kalendarju b’ veduti lokali għas-sena 2010.
Approvazzjoni biex jiġi stampat sett ta’ avviżi tal-Kunsill u awguri tal-Milied u
s-Sena l-ġdida.
Approvazzjoni biex jiġi stampat il-Vuċi tal-Kunsill preferibilment qrib Jum ilLokalita’ nhar it-28 ta’ April 2010.
Biex narmaw Triq il-Knisja u Pjazza l-Assunta għall-festi tal-Milied u l-ewwel
tas-sena (għandu jkun lest sal-bidu ta’ Diċembru) u nżidu sa mhux aktar
minn €1,000 f’ tiżjin filwaqt li nirranġaw dak li għandna maħruq mill-apparat li
għandna sa issa.
Biex nagħmlu lay out tal-uffiċini tal-Kunsill fid-dawl li se jkollna aktar
ħaddiema u li l-uffiċini jkunu disabled friendly. Nota: nużaw il-flus li hemm
allokati mill-Fondi Speċjali għal dan il-għan mid-Dipartiment.
Għandna noħorġu sejħa għall-provvista ta’ konkos li tkun tkopri perjodu ta’
sena u li tiġġedded għal sena sa massimu ta’ tlett snin. Jikkwalifika min
għandu u jopera mpjant tar-ready mix.
Approvazzjoni ta’ kwadru (gwarniċ ta’ San Fortunatu u ta’ San Pawl) għal
ġol-bini tal-Kunsill.
Erba’ fanali għal Triq is-Sajjied quddiem il-bini tal-Baron Group mill-U.I.F.
Permess għal tal-Baron Group l-Atlantis.
Naħartu s-siġar taż-żebbuġ u nirranġaw il-madwar b’ mod speċjali dawk li
għamilna ġodda u l-ħart isir minn Alfred Attard.”
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Dawn il-proposti kienu ffirmati mill-Viċi Sindku.
Il-Kunsillier Debono qabel mal-proposti mressqa mis-Sindku.
Il-Kunsillier Camilleri u Refalo talbu biex dawn il-proposti jkunu diskussa waħda
waħda.
Is-Sindku laqa’ t-talba tal-Kunsilliera Camilleri u Refalo.
Meta l-Kunsill kien qed jiddiskuti r-raba’ proposta tas-Sindku, il-Kunsillier Debono
talab biex ikun skużat għax ried jilħaq il-vapur tas-7.30 p.m. u fid-dawl ta’ dan, ilKunsilliera Camilleri u Refalo telqu l-barra u ntilef il-quorum.
Is-Sindku aġġorna s-seduta għat-Tnejn 30 ta’ Novembru 2009 fil-5.30 ta’ filgħaxija.

Carmelo Saliba CLJ MMLJ
Sindku

Diane Tagliaferro
Segretarja E\ekuttiva
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