Minuti tas-Seduta Nru. 70/11
Iltaqa’ fil-Bini tal-Kunsill Lokali taż-Żebbuġ
Data: It-Tlieta, 21 ta’ Ġunju 2011
(is-Seduta nżammet it-Tlieta u mhux it-Tnejn minħabba funeral fir-raħal)
Ħin: Fil-5.30 ta’ filgħaxija
Preżenti għall-laqgħa:





Kav. Carmelo Saliba – Sindku
Is-Sur Joseph Bajada – Deputat Sindku
Is-Sur Joseph Camilleri – Kunsillier
Is-Sur Victor Refalo – Kunsillier
Is-Sinjura Maria Saliba – Chairperson - Kumitat Amministrattiv għal
Marsalforn
 Is-Sinjura Diane Tagliaferro – Segretarja Eżekuttiva.
Il-Kunsillier is-Sur Harry Debono kien skużat.

Ippresjeda l-laqgħa s-Sindku l-Kav. Carmelo Saliba.

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

2. APPROVAZZJONI TAL-MINUTI
Billi l-minuti tas-seduta b’ nru. 69/11 u laqgħa urġenti tal-1 ta’ Ġunju 2011 ġew
ċirkulati minn qabel, dawn ġew meqjusa bħala moqrija.
Is-Sindku talab għal xi korrezzjonijiet li setgħa kien hemm għall-minuti.
Il-Kunsillier Camilleri għamel referenza għall-minuti tas-seduta nru. 69/11 pġ 2 ilpara. ta’ qabel tal-aħħar u qal hu kien qal li fil-fehma tiegħu l-applikazzjoni malMEPA ma saritx kif maqbul mill-Kunsill. Kien hemm qbil mill-Kunsill li għandha
titniżżel din in-nota fil-minuti. Ittieħdet nota ta’ dan.
Is-Sindku talab għall-approvazzjoni tal-minuti bil-korrezzjonijiet li saru u staqsa
għal dawk li kienu favur, kontra jew li ser jastjenu.
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Minħabba li kien jidher li kulħadd kien favur, dawn il-minuti ġew approvati kif
emendati u ffirmati.

3. PUNTI LI JOĦORĠU MILL-MINUTI
Il-Kunsillier Refalo staqsa, meta saret l-applikazzjoni mal-MEPA fir-rigward talproġett ta’ Pjazza l-Assunta?

4. MINUTI – KUMITAT AMMINISTRATTIV GĦAL MARSALFORN
Il-minuti tal-laqgħa nru. 14/2011 tal-Kumitat Amministrattiv għal Marsalforn ittieħdu
bħala approvata mill-Kunsill.

5. KORRISPONDENZA
Sar il-qari ta’ din il-korrispondenza:Ittra mibgħuta mit-Tribunal ta’ Reviżjoni ta’ l-Ambjent u l-Ippjanar tal-MEPA dwar
il-ħlas dovut lill-MEPA biex isir aċċess fir-rigward tal-proġett propost għal Triq ilKnisja. Il-Kunsill approva l-ħlas dovut lill-MEPA (€100).
Rapport tal-Perit tal-Kunsill dwar l-offerti mitfugħa għall-Kuntratt ta’ traqqiegħ ta’
toroq.
Fuq parir tal-Perit, il-Kunsill qabel li l-Kuntratt għal xogħlijiet ta’ traqqiegħ bilkonkos jingħata lil ta’ Gatt Tarmac Ltd u l-Kuntratt għal xogħlijiet ta’ traqqiegħ bilcold asphalt jingħata lil ta’ Road Construction Co Ltd.
Il-Kunsill approva t-traqqiegħ bil-cold asphalt ta’ Triq Għajn Mhelhel, Triq isSagħtrija u Triq Wied l-Infern.
Komunikat ta’ Brian Taylor fejn qed jallega li fi triq limiti taż-Żebbuġ qasam żewġ
tyres tal-vettura tiegħu u għamel spiża ta’ €270. Is-Segretarja Eżekuttiva għarrfet
lill-Kamra li kienet għaddiet din il-korrispondenza lill-avukat tal-Kunsill għal parir
legali.
Komunikat tal-Beach Cleaning Section għal provvista ta’ kanni u fittings biex isiru
railings ġodda fl-inħawi ta’ Taħt ix-Xifer. It-talba għal materjal ma kienetx
approvata peress li m’ hemmx talbiet mir-residenti għal dan ix-xogħol.

6. APPROVAZZJONI TAL-KONTIJIET
Iċ-ċedola tal-pagamenti – DOK A kienet approvata.
Dwar l-invoice tal-Perit Edward Scerri għal servizzi ta’ perit ‘Ġnien it-Tlett Għoljiet’,
il-Kunsill iddeċieda li jitlob kopja tal-kontijiet imħallsa mill-Ministeru għal Għawdex
fuq dan il-proġett u tkun verifikata r-rata ta’ Tariffa K.
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7. IL-PJAN TAL-ĦIDMA 2011 - 2013
Sar il-qari tal-Pjan tal-Ħidma għas-snin 2011 – 2013.
Wara xi mistoqsijiet u rimarki ta’ kjarifika, il-Kunsill approva l-Pjan tal-Ħidma kif
preżentat.
Id-Deputat Sindku s-Sur Bajada rtira mill-Kamra tal-laqgħat.

8. ILMENTI
Talba tas-Sinj. Miriam Fenech biex isiru double yellow lines quddiem tieqa livell
mat-triq ta’ 10, ‘Diego Crt’, Triq il-Lampuka. It-talba ġiet rifjutata.
Ilment 16/2011 – is-Sur Anthony Farrugia
Talab biex jinqata’ l-ħaxix ta’ Triq Ta’ Ċikku. Il-Kunsill approva l-qtugħ tal-ħaxix u
t-tindif ta’ Triq Ta’ Ċikku; jagħmlu x-xogħol il-Kumitat tan-Nar (€100).
Ilment 15/2011 – is-Sur Mario Tabone
Jinqata’ l-ħaxix u jsir it-tindif ta’ dawn it-toroq
Ta’ Tutiet, Ta’ Ċikku, Tal-Kanun, Ta’ Klajru u Ta’ Ħabel it-Twil.
Il-Kunsill approva l-qtugħ tal-ħaxix u t-tindif ta’ Triq Wied l-Infern u Triq Għajn
Mhelhel; jagħmlu x-xogħol il-Kumitat taż-Żebbuġ Rovers (€1,150).
Ilment 14/2011 – is-Sur Michael Axiaq
Talab biex isiru single lines mal-art quddiem ir-residenza ‘Miker’ fi Triq Sant’
Indrija u faċċata tal-istess residenza. Il-Kunsill approva t-talba tas-Sur Axiaq.
Ilment 13/2011 – is-Sur Anthony Vella
Talab erba’ jardi konkos għall-manutenzjoni ta’ bidu ta’ passaġġ fl-inħawi Ta’
Milied. Il-Kunsill approva t-talba għal provvista ta’ erba’ jardi konkos.
Ilment 12/2011 – is-Sinjura Vicky Saliba
Jitwaħħlu tabelli biex min joħroġ bil-klieb inaddaf warajh. It-talba kienet rifjutata, ittabelli li twaħħlu sa issa f’ dan ir-rigward ma ħallewx effett.
Il-Kunsillier Camilleri qal meta jinħarġu l-avviżi tal-Kunsill, isir avviż biex min joħroġ
il-kelb u jħammeġ, inaddaf warajh.

9. AFFARIJIET OĦRA
Fid-dawl tal-Pjan li ġie varat għal Marsalforn mill-Ministeru għal Għawdex, ilKunsillier Refalo ppropona u l-Kunsill qabel li għal dan is-sajf, il-bankijiet fuq ilpromenade ta’ Marsalforn jinżebgħu minflok jinbidlu ma’ oħra ġodda.
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Is-Sindku qal għandu talba minn Stephen Dimech biex jitwaħħlu tlett bankijiet flinħawi magħrufa d-Daħla Ta’ Kuljat. Kien miftiehem li deċiżjoni għal din it-talba
tittieħed f’ seduta oħra.

10. AĠĠORNAMENT
Il-Kunsill Lokali aġġorna fis-6.45 ta’ filgħaxija għal nhar it-Tlieta, 19 ta’ Lulju 2011
fil-5.30 ta’ filgħaxija.

Kav. Carmelo Saliba
Sindku

Diane Tagliaferro
Segretarja Eżekuttiva
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