Minuti tas-Seduta Nru. 71/11
Iltaqa’ fil-Bini tal-Kunsill Lokali Iż-Żebbuġ
Data: Il-Ħamis, 28 ta’ Lulju 2011
Ħin: Fil-5.00 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 Diane Tagliaferro – Segretarja Eżekuttiva.

Iċ-Chairperson tal-Kumitat Amministrattiv għal Marsalforn is-Sinjura Marija Saliba
kienet skużata.

1. TALBA
Intqalet talba mill-Aġent Sindku u ngħata bidu għall-laqgħa.
Peress li s-Sindku kien għadu ma wasalx, beda jippresjedi s-seduta d-Deputat
Sindku.
Il-Kunsillier Debono talab u l-Kunsill qabel li l-materjal u l-għodda li tintuża millħaddiema tal-Kunsill titpoġġa fil-bini tal-Għassa tal-Pulizija ta’ Marsalforn u mhux fi
proprjeta’ privata.

2. APPROVAZZJONI TAL-MINUTI
Billi l-minuti tas-seduta b’ nru. 70/11 ġew ċirkulati minn qabel, dawn ġew meqjusa
bħala moqrija.
L-Aġent Sindku talab għal xi korrezzjonijiet li setgħa kien hemm għall-minuti.
Il-Kunsillier Camilleri għamel referenza għall-pġ 3 Ilment 12/2011 u qal, hu kien
qal meta jinħarġu l-avviżi tal-Kunsill, isir avviż biex min joħroġ il-kelb u jħammeġ,
inaddaf warajh. Ittieħdet nota ta’ dan il-punt fil-minuti.
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L-Aġent 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.

3. PUNTI LI JOĦORĠU MILL-MINUTI
Ma tqajjmux punti mill-minuti.
Minuti – Laqgħa tal-Kumitat Amministrattiv għal Marsalforn Nru. 15/2011
Il-minuti tal-laqgħa nru. 15/2011 tal-Kumitat Amministrattiv għal Marsalforn ittieħdu
bħala approvata mill-Kunsill.

4. KORRISPONDENZA
Sar il-qari ta’ din il-korrispondenza:Memo 60/2011 tad-Dipartiment għall-Gvern Lokali dwar l-Iskema ta’ għajnuna
EGOV4U għall-Kunsilli Lokali.
Is-Sindku daħal u kompla jippresjedi s-Seduta.
Il-Kunsill iddeċieda li ma japplikax għal din l-Iskema.
Memo 63/2011 tad-Dipartiment għall-Gvern Lokali – Skema ta’ finanzjament ta’
proġetti speċjali f’ lokalitajiet żgħar. Deċiżjoni dwar dan il-memo tittieħed fisSeduta li jmiss.
Komunikat tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali dwar taħriġ fis-serviżżi EGOV taħt
il-proġett tal-Unjoni Ewropea – EGOV4U. Il-Kunsill iddeċieda li ma japplikax għal
din l-inizzjattiva billi ż-żmien ta’ reġistrazzjoni kien għalaq.
Ittra mibgħuta mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali fejn il-Kunsill ġie nfurmat li ser
jingħata €466 f’ għajnuna għall-librerija. Il-Kunsill approva b’ €432 f’ kotba għalllibrerija mingħand Miller Distributors.
Talba għal għajnuna finanzjarja mis-Soċjeta’ tal-Museum għall-bini tal-Museum
taż-Żebbuġ. It-talba kienet rifjutata – il-Kunsill ma jistax jagħti donazzjonijiet.
Ittra mibgħuta mill-Aġenzija Żgħażagħ dwar it-tielet edizzjoni tal-proġett Kunsilli
Lokali Żgħażagħ.
Ittra mibgħuta mill-Fondazzjoni Oasi dwar il-Premju ‘Żagħżugħ tas-Sena 2011’.
Ittra mibgħuta minn Charles Formosa fejn talab li jkun rifondut għal spiża ta’ tyre li
qed jgħid li qasam meta kien għaddej bil-vettura tiegħu minn Triq ix-Xwejni.
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Il-Kunsill Lokali approva x-xiri ta’ sistema ta’ arja kundizzjonata għall-kamra tallaqgħat.
Id-Deputat Sindku talab biex is-servizz tat-trasport pubbliku jkun estiż għan-naħa
ta’ fuq taż-Żebbuġ. Il-Kunsill iddeċieda li jagħmel talba lill-Kumpanija Arriva biex
tkun introdotta rotta ġdida n-naħa ta’ fuq taż-Żebbuġ u s-servizz eżistenti jkun
estiż għal Triq Skapuċċina u Triq il-Kaċċaturi.

5. APPROVAZZJONI TAL-KONTIJIET
Iċ-ċedola tal-pagamenti – DOK A kienet approvata.

6. IR-RAPPORT ANNWALI AMMINISTRATTIV 2010
Ir-Rapport Annwali għas-sena 2010 ġie meħud bħala moqri peress li r-rapport kien
ġie ċirkulat minn qabel lill-Kunsillieri.
Il-Kunsill approva r-Rapport kif preżentat.

7. FESTA SANTA MARIJA
Il-Kunsill Lokali qabel li l-posti/kjosks tal-festa jintramaw fl-istess post tas-sena loħra.
Il-Kunsill approva li għall-festa ta’ Santa Marija jorganizza dawn l-attivitajiet:
• iċ-Challenge Cup tat-tiġrijiet tal-bhejjem (budget ta’ €1,000).
• l-attivita’ mużikali għal waqt l-iSky Fireworks Concert li ser isir nhar lejliet ilfesta (budget ta’ €900).
Is-Sindku għarraf lill-Kamra biż-żjara li kienet ser issir minn grupp ta’ nies miżŻebbuġ ġewwa Maletto bejn id-9 u t-12 ta’ Settembru 2011 għall-festa ta’ Sant
Antonio. Kien hemm qbil li l-Kunsill kollu għandu jakkumpanja l-grupp.
Il-Kunsillier Refalo oġġezzjona għall-fatt li din iż-żjara diġa kienet ixxandret flavviżi tal-Kunsill u dan qabel ġie nfurmat il-Kunsill.
Il-Kunsillier Camilleri ddikjara li hu ma kienx ser jakkumpanja d-delegazzjoni f’
Maletto.

8. ILMENTI
Ilment 15/2011 – is-Sur Mario Tabone
Talab biex jinqata’ l-ħaxix f’ dawn it-toroq
Ta’ Tutiet, Tal-Kanun, Ta’ Klajru u Ta’ Ħabel it-Twil.
Il-Kunsill approva x-xogħol f’ dawn it-toroq; jagħmlu x-xogħol tal-Kumitat tan-Nar.
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Ilment 23/2011 – il-Kunsillier Joseph Camilleri
Isiru railings mal-ħajt tal-bini tal-latrina taż-Żebbuġ (fit-taraġ ta’ barra). Il-Kunsill
approva li jsiru railings ġodda.
Ilment 22/2011 – il-Kunsillier Joseph Camilleri
Għandu talba għal sitt jardi konkos għall-manutenzjoni ta’ triq qalb l-għelieqi
magħrufa bħala ta’ Luzju. Il-Kunsill approva t-talba.
Ilment 21/2011 – Salvu Camilleri
Terġa’ titwaħħal tabella li turi ‘Slippery’ fis-slipway fl-inħawi ta’ Taħt ix-Xifer fixXwejni. It-talba kienet approvata.
Ilment 20/2011 – is-Sindku Carmelo Saliba
Ippropona li ssir bankina (wiesa’ metru) fi Triq is-Sagħtrija. Ġie deċiż li l-Perit
jintalab joħroġ stima.
Ilment 19/2011 – Rose Sultana
Jitpoġġew mobile toilets fil-Bajja tax-Xwejni. Kien maqbul li ssir site visit mal-Perit
dwar il-possibbilita’ ta’ bini ta’ latrina pubblika fil-Bajja tax-Xwejni.
Ilment 18/2011 – is-Sindku Carmelo Saliba
Issuġġerixxa li bħala tismija, Triq iċ-Ċnus tinqasam fi tlett partijiet u tingħata dawn
l-ismijiet:
-

it-triq li tiġi parallel mal-bini tal-Iskola Primarja tissemma Triq Maletto;
it-triq parallel ma’ Triq Sant’ Indrija tibqa’ bl-isem ta’ Triq iċ-Ċnus;
dik il-parti tat-triq li tiġi parallel mat-triq li qed ikun suġġerit li tissemma
Triq Maletto tingħata l-isem ta’ Triq San Fortunato.

Is-Sindku ressaq il-proposta tiegħu għall-vot.
Favur – is-Sindku u l-Kunsillier Debono (i-iii)
il-Kunsilliera Joseph Camilleri u Victor Refalo (ii-iii).
Il-Kunsilliera Camilleri u Refalo kontra l-ewwel parti tal-proposta (i) li parti minn
Triq iċ-Ċnus tissemma Triq Maletto.
Is-Sindku tafa’ l-casting vote tiegħu u l-proposta għaddiet.
Il-Kunsilliera Camilleri u Refalo telqu l-barra mill-Kamra tal-laqgħat u l-quorum
intilef.

10. AĠĠORNAMENT
Il-Kunsill aġġorna sine die għall-kontinwazzjoni tas-Seduta.
Kav. Carmelo Saliba
Sindku

Diane Tagliaferro
Segretarja Eżekuttiva
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