Kontinwazzjoni tas-Seduta Nru. 71/2011 tat-28 ta’ Lulju 2011
Iltaqa’ fil-Bini tal-Kunsill Lokali Iż-Żebbuġ
Data: Il-Ħamis, 4 ta’ Awwissu 2011
Ħin: Fil-5.30 ta’ filgħaxija
Preżenti għall-laqgħa:






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

MASTER PLAN GĦAL MARSALFORN
Fl-ewwel parti tal-laqgħa (kienu preżenti wkoll il-membri tal-Kumitat
Amministrattiv għal Marsalforn u l-Perit tal-Kunsill), is-Sindku poġġa għaddiskussjoni l-pjanti tal-Master Plan għal Marsalforn. Is-Sindku għarraf lill-Kamra li
l-Ministeru għal Għawdex qed jitolbu n-no objection tal-Kunsill għal dan il-proġett.
Wara diskussjoni fit-tul, kien maqbul li tintalab laqgħa mal-Periti/esperti talMinisteru għal Għawdex li ħejjew il-pjanti tal-proġett.
Applikazzjoni għal permess tal-Kunsill Lokali
Deċiżjoni meħuda
mill-Kunsill Lokali
Lounge 21
Attivita’ mużikali
l-Ħamis, 11 ta’ Awwissu 2011
fl-encroachment tal-istabbiliment
Lounge 21.

Approvata.
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FESTA STA MARIJA 2011
Il-Kunsill Lokali approva li għall-festa ta’ Sta Marija jorganizza dawn l-attivitajiet:
• b’ kollaborazzjoni mal-Kumitat Żebbuġ Rovers FC, attivita’ soċjali l-Ħamis
18 ta’ Awwissu 2011 fi Triq il-Knisja.
• b’ kollaborazzjoni mas-Soċjeta’ Filarmonika Sta Marija, kunċert mill-Banda
Sta Marija l-Erbgħa 17 ta’ Awwissu 2011 fi Pjazza l-Assunta.
Dwar l-Iskema ta’ Eko Għawdex tal-Ministeru għal Għawdex, il-Kunsill qabel li
japplika għal finanzjament biex il-ħitan ta’ Triq iż-Żebbuġ jinksew bis-sejjieħ.
Is-Segretarja Eżekuttiva għarrfet lill-Kamra li kienet irċeviet ittra mingħand ilKunsilliera Camilleri u Refalo fejn talbu għal laqgħa b’ urġenza dwar l-avviżi talKunsill. Qalet billi kienet ser tinżamm din il-laqgħa, hi ma kienetx sejħet laqgħa b’
urġenza.
Is-Sindku ta permess lil Camilleri biex jitkellem.
Il-Kunsillier Camilleri kkwota mill-avviżi tas-16 ta’ Ġunju 2011 u qal li fl-opinjoni
tiegħu, dik li saret m’ hix bankina, m’ hawn l-ebda triq qalb l-għelieqi li fiha
bankina. Qal dik il-bankina saret għal ċertu raġunijiet.
Camilleri rrefera għall-avviżi tad-29 ta’ Lulju 2011 u qal, il-Kunsill ma kellux x’
jaqsam mal-bus shelter. Is-Sindku qal il-bus shelter hi taż-Żebbuġ.
Il-Kunsillier Camilleri qal il-ħarġiet għal fuq il-bumping cars u t-Trade Fair ma
kienux approvata mill-Kunsill.
Is-Sindku wieġeb dawk il-ħarġiet u għandu wkoll ħarġa fix-xahar, l-avviżi talKunsill bil-kulur u l-pubblikazzjoni tal-Vuċi tal-Kunsill għat-28 ta’ April 2011 kienu
approvati f’ waħda mill-ewwel laqgħat tal-Kunsill li saru fil-bidu tas-sena. IsSindku rrimarka li suppost kull Kunsillier inkluż is-Sur Camilleri kellu jġib ilmessaġġ tiegħu għall-‘Vuċi tal-Kunsill’, iżda dan baqa’ ma wasalx.
Id-Deputat Sindku rtira mill-Kamra tal-laqgħat minħabba impenji oħra li kellu.
Is-Sindku ppropona:
• x-xiri ta’ skrivanija għall-uffiċċju tiegħu.
• żewġ inkwadri bir-ritratti taż-żewġ Sindki ta’ qabel.
• il-ħart tas-siġar taż-żebbuġ taħt il-bridge fi Triq iż-Żebbuġ. Camilleri staqsa
dwar ix-xogħol li kien diġa sar fuq is-siġar taż-żebbuġ u qal ix-xogħol ma
kienx approvat mill-Kunsill. Is-Sindku wieġeb dak ix-xogħol kien hemm
bżonn li jsir.
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Il-Kunsilliera Camilleri u Refalo telqu l-barra mill-Kamra tal-laqgħat u l-quorum
intilef.

Kav. Carmelo Saliba
Sindku

Diane Tagliaferro
Segretarja Eżekuttiva
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