Minuti tas-Seduta Nru. 53/10
Iltaqa’ fil-Bini tal-Kunsill Lokali Żebbuġ
Data: It-Tlieta, l-20 ta’ Lulju 2010
Ħin: Fil-5.30 ta’ filgħaxija
Preżenti għall-laqgħa:






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

Ippresjeda l-laqgħa s-Sindku Carmelo Saliba.

1. TALBA
Intqalet talba mis-Sindku u ngħata bidu għall-laqgħa.

2. APPROVAZZJONI TAL-MINUTI
LAQGĦA PUBBLIKA TA’ L-1 TA’ LULJU 2010 U SEDUTA NRU. 52/10
Billi l-minuti tal-Laqgħa Pubblika ta’ l-1 ta’ Lulju 2010 u tas-Seduta Nru. 52/10 ġew
ċirkulati minn qabel, dawn ġew meqjusa bħala moqrija.
Is-Sindku talab għal xi korrezzjonijiet li setgħa kien hemm għall-minuti.
Ma kienx hemm korrezzjonijiet għall-minuti.
Is-Sindku talab għall-approvazzjoni tal-minuti kif ippreżentata 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 u
ffirmata.
LAQGĦA TAS-6 TA’ LULJU 2010
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Billi l-minuti tas-seduta tas-6 ta’ Lulju 2010 ġew ċirkulati minn qabel, dawn ġew
meqjusa bħala moqrija.
Is-Sindku talab għal xi korrezzjonijiet li setgħa kien hemm għall-minuti.
Is-Sindku qal għandu jitniżżel fil-minuti l-isem tal-offerent Joseph Magro li għamel
xi storbju u tellef ix-xogħol tal-laqgħa. Ittieħdet nota ta’ dan fil-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.
LAQGĦA TAT-12 TA’ LULJU 2010
Billi l-minuti tal-Laqgħa tat-12 ta’ Lulju 2010 ġew ċirkulati minn qabel, dawn ġew
meqjusa bħala moqrija.
Is-Sindku talab għal xi korrezzjonijiet li setgħa kien hemm għall-minuti.
Ma kienx hemm korrezzjonijiet għall-minuti.
Is-Sindku talab għall-approvazzjoni tal-minuti kif ippreżentata 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 u
ffirmata.

3. PUNTI LI JOĦORĠU MILL-MINUTI
LAQGĦA PUBBLIKA TA’ L-1 TA’ LULJU 2010
Ma tqajjmux punti mill-minuti.
SEDUTA NRU. 52/10
Il-Kunsillier Camilleri għamel referenza għall-Pġ. 3 applikazzjonijiet għal meter
tad-dawl ta’ John Spiteri u qal ma nistgħux nibqgħu ma noġġezzjonawx meta
applikant ma jkollux liċenzja ta’ fixed hawker.
Il-Kunsillier Debono tkellem dwar il-fatt li Kunsilliera u membri tal-Kumitat
Amministrattiv ikellmu ħaddiema tal-Gvern. Qal dan imur kontra l-Kodiċi ta’ Etika.
Debono sostna li l-Kunsilliera u l-membri tal-Kumitat m’ għandhomx dritt ikellmu
lill-ħaddiema.
Is-Sindku qal hu jkellem lill-ħaddiema biex jagħtihom l-job
description.
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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.
LAQGĦA TAS-6 U TAT-12 TA’ LULJU 2010
Ma tqajjmux punti mill-minuti.

4. KORRISPONDENZA
Sar il-qari ta’ din il-korrispondenza:
Talba għal għajnuna finanzjarja mis-Soċjeta` Filarmonika Santa Marija għallkunċert annwali li ser jittella’ nhar it-18 ta’ Awwissu 2010 fi Pjazza l-Assunta. Ittalba kienet rifjutata (tmur kontra Art. 63A Att dwar Kunsilli Lokali).
Ittra ta’ ringrazzjament tas-Sur Mario Debono fit-tmiem tal-ħatra tiegħu bħala Kap
tal-Iskola Primarja Mons G. A. Vella.
Ittra mibgħuta mill-Ministeru għal Għawdex dwar vireg tal-konkos irrappurtata filBajja ta’ Marsalforn. Il-Kunsill ġie nfurmat li l-vireg li setgħu jitneħħew ġew
imneħħija. Il-Kunsiller Refalo pprotesta għal dan u qal li kien għad fadal vireg x’
jitneħħew.
Ittra mibgħuta mill-Fondazzjoni Oasi dwar il-Premju Żgħażugħ/a tas-sena 2010.

5. APPROVAZZJONI TAL-KONTIJIET
Dawn il-pagamenti kienu approvati:
Parteċipazzjoni fl-attivita’ Ilwien ir-Rebbiegħa 2010
(The Greenfields Folk Group)
€150.00
Kisi bil-konkos ta’ partijiet minn Triq Wied l-Infern (Joseph Cefai)
€7,687.42
Contract Manager fee – kisi bil-konkos fi Triq Wied l-Infern
(il-Perit Edward Scerri)
€404.60
Servizz tal-Wide Area Connectivity – Lulju – Settembru 2010
(MITA)
€416.85
E-mail accounts tal-Kunsillieri 4-6/2010
(MITA)
€19.92
Konsum u kera tal-linji tat-telefons (GO)
€240.62
Kiri ta’ jag-hammer u materjal għal diversi bankini ġodda f’ Marsalforn
(Francis Saliba)
€227.00
10 pakketti ilma (Victor Refalo)
€35.00
Mattonċina u kurduna għal diversi bankini ġodda f’ Marsalforn – ħaddiema talIPSL
(JCR Ltd)
€199.68
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Fuel – diversi vjaġġi fuq xogħol tal-Kunsill
(Carmel Camilleri)
€25.00
Toner għall-photo copier (Smart Office Supplies Ltd)
€104.39
Consumables (Paschalino Cefai)
€18.00
Drittijiet dovuta lill-Korporazzjoni għas-sena 2010
(Korporazzjoni Enemalta)
€232.94
Tindif u żamma tas-soft areas – Ottubru – Diċembru 2009
(Dipartiment ta’ l-Agrikoltura)
€306.03
Tindif u żamma tas-soft areas – Jannar – Marzu 2010
(Dipartiment ta’ l-Agrikoltura)
€306.03
Diversi tabelli (Refalo Signs)
€931.00
20 folja marine plywood għall-passaġġ tal-injam li sar f’ Marsalforn
(Joseph Caruana Co Ltd)
€740.00
100 serratizz għall-bażi tal-passaġġ tal-injam li sar f’ Marsalforn
(Joseph Caruana Co Ltd)
€950.00
Il-Kunsill approva li l-passaġġ tal-injam ikun kumplimentat b’ taraġ tal-injam.
Servizz ta’ judge – kompetizzjonijiet tal-Karnival 2010
(Spiro Sillato)
€50.00
Servizzi mill-kor fil-quddiesa u fiċ-Ċerimonja ta’ Tifkira – Jum iż-Żebbuġ 2010
(Kor Santa Marija)
€150.00
Parteċipazzjoni fl-attivita’ Ilwien ir-Rebbiegħa 2010
(Kor Regina Angelorum)
€150.00
Parteċipazzjoni fl-attivitajiet ta’ Ilwien ir-Rebbiegħa u Jum iż-Żebbuġ 2010
(Franco Cefai)
€50.00
Ikla – ħarġa għall-anzjani fl-okkażjoni ta’ Jum iż-Żebbuġ 2010
(Bartolo Catering & Dolceria)
€450.00
Trasport tat-tfal ta’ l-iskola primarja – Ġunju 2010
(Felix Cini)
€50.46
Diversi tabelli (Refalo Signs)
€489.70
Servizzi ta’ fotografu (Joseph Mercieca)
€175.00
Xogħol u materjal (żebgħa u viti) fuq il-passaġġ tal-injam li sar fil-Bajja ta’
Marsalforn
(Mario Vella)
€1,150.00
Twaħħil tal-passaġġ tal-injam fil-Bajja ta’ Marsalforn
(Mario Vella)
€685.00

6. SEJĦIET GĦALL-OFFERTI
ĠBIR TA’ SKART DOMESTIKU MĦALLAT
Is-Segretarja Eżekuttiva għarrfet lill-Kamra li ntefgħet offerta waħda għall-Kuntratt
tal-ġbir ta’ skart domestiku mħallat. Qalet li l-offerta hija ta’ Louis Attard u b’ dawn
il-prezzijiet:

4

L-ewwel sena It-tieni sena It-tielet sena Ir-raba’ sena
Għal ġbir tal-iskart
bieb bieb

€134

€139

€145

€151

Għat-tbattil ta’
l-iskips on wheels

€3.20 għal
kull bin

€3.20 għal
kull bin

€3.20 għal
kull bin

€3.20 għal
kull bin

€57.60 għal
kull ġurnata

€57.60 għal
kull ġurnata

€57.60 għal
kull ġurnata

€57.60 għal
kull ġurnata.

Is-Segretarja Eżekuttiva qalet li kienet bagħtet e-mail fil-Kunsilli Lokali kollha dwar
default notices li setgħu nħarġu kontra Louis Attard. Qalet li mit-tweġibiet li rċeviet
ma rriżultax li nħarġu default notices kontra l-offerent Louis Attard matul dawn laħħar tlett snin.
Il-Kunsill iddeċieda li jsejjaħ lill-uniku offerent għall-laqgħa tiegħu li jmiss.

ŻAMMA U MANUTENZJONI TA’ TOROQ LI JAGĦTU AĊĊESS U
OĦRAJN LI JAGĦTU AĊĊESS BISS U TOROQ PEDONALI
Is-Segretarja Eżekuttiva qrat ittra ta’ direzzjoni ta’ Dr Angele Formosa dwar l-għoti
tal-Kuntratt taż-żamma u l-manutenzjoni ta’ toroq li jagħtu aċċess u oħrajn li jagħtu
aċċess biss u toroq pedonali. Fid-dawl tal-pariri li ngħataw mill-Avukat tal-Kunsill,
il-Kunsill iddeċieda li:




jirrifjuta l-ħames offerti mitfugħa.
l-Perit joħroġ gwida tax-xogħlijiet li għandna ninkludu fl-offerta.

7. ILJIELI SAJFIN MARJANA ŻEBBUĠIN
Kien miftiehem li għall-laqgħa li jmiss jitħejja abbozz ta’ attivitajiet li jistgħu jkunu
organizzata.

8. AFFARIJIET OĦRA
Il-Kunsill approva dawn ix-xogħlijiet:
•
•
•
•

il-qtugħ tal-ħaxix fi Triq il-Ponta u Triq tal-Kanun (ilment 32/10).
it-traqqiegħ bil-konkos ta’ Triq tal-Kanun (ilment 32/10).
iż-żbir tal-bruk fi Triq ix-Xwejni, fuq ir-riħ tal-Bajja tax-Xwejni (ilment 30/10).
it-twaħħil ta’ tabella biex ma jitpoġġiex skart fi Triq il-Wied k/m Triq ilMunġbell (ilment 31/10).
• jinżebgħu double yellow lines quddiem garaxx proprjeta’ ta’ Teddy Cefai fi
Triq il-Kaċċaturi (ilment 43/10).
• it-traqqiegħ bil-konkos ta’ Triq Panoramika (ilment 36/10).
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• it-twaħħil ta’ tabella li turi ‘No entry except to render a service’ fil-Pjazzetta
ta’ Għar Qawqla, qabel taqbad it-triq li tagħti għall-Bajja ta’ Għar Qawqla
(ilment 40/10).
• ir-rimi ta’ erba’ karrijiet tad-dgħajjes spiċċuta mitfugħa taħt iċ-ċint tal-Menqa
(ilment 39/10).
• il-qtugħ tal-ħaxix fi Triq tal-Kanun u t-Triq tal-Bajjad; jagħmlu x-xogħol lGħaqda Dilettanti tan-Nar (ilment 37/10).
• sbatax il-toqba għall-armar fi Pjazza l-Assunta.
• bankina ġdida taħt ir-riħ ta’ Triq Santa Marija.
Il-Kunsillier Debono wera l-apprezzamernt tiegħu għall-għotja ta’ litterbins li
għamel il-Kunsillier Refalo għal Marsalforn.
Ġie deċiż li ssir talba lil Transport Malta biex tiġi identifikata żona riservata
għall-għawm fl-area ta’ Taħt ix-Xifer.
Ġie deċiż li:
• l-permessi tal-gabbani tal-festa għall-Ġimgħa u s-Sibt jinħarġu b’ tali li dawn
iżarmaw x’ ħin ikun ser jingħata n-nar tal-art.
• ssir talba lill-Korporazzjoni għax-Xogħlijiet u t-Taħriġ għall-estensjoni talpermess għall-ingaġġ ta’ skrivan/a p-t mal-Kunsill Lokali.
Is-Sindku għarraf lill-Kamra bil-preżenza tal-Green Wardens fil-lokalita` f’ dawn
it-tlett xhur.

9. AĠĠORNAMENT
Il-Kunsill Lokali aġġorna fit-7.45 ta’ filgħaxija għal nhar it-Tlieta 10 ta’ Awwissu
2010 fil-5.30 ta’ filgħaxija.

Carmelo Saliba CLJ MMLJ
Sindku

Diane Tagliaferro
Segretarja Eżekuttiva
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