Minuti tas-Seduta Nru. 72/11
Iltaqa’ fil-Bini tal-Kunsill Lokali Iż-Żebbuġ
Data: Il-Ħamis, 25 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 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 Carmelo Saliba.

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

2. APPROVAZZJONI TAL-MINUTI
Sar il-qari tal-Minuti tas-Seduta nru. 71/11 tal-Ħamis 28 ta’ Lulju 2011, il-Minuti
tas-Seduta nru. 71/11 (kontinwazzjoni) tal-Ħamis 4 ta’ Awwisu 2011 u l-Minuti talLaqgħa dwar il-Master Plan għal Marsalforn tat-Tnejn 8 ta’ Awwissu 2011.
Is-Sindku talab għal xi korrezzjonijiet li setgħa kien hemm għall-minuti.
Minuti tas-Seduta nru. 71/11 tal-Ħamis 28 ta’ Lulju 2011
Is-Sindku ġibed l-attenzjoni għall-fatt li d-Deputat Sindku ma ġiex reġistrat filminuti bħala Aġent Sindku fil-ħin meta kien qed jippresjedi s-Seduta. Ittieħdet
nota ta’ dan fil-minuti.
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Ma kienx hemm korrezzjonijiet għall-Minuti tas-Seduta nru. 71/11 (kontinwazzjoni)
tal-Ħamis 4 ta’ Awwissu 2011 u l-Minuti tal-Laqgħa dwar il-Master Plan għal
Marsalforn tat-Tnejn 8 ta’ Awwissu 2011.
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.

3. PUNTI LI JOĦORĠU MILL-MINUTI
Minuti tas-Seduta nru. 71/11 tal-Ħamis 4 ta’ Awwissu 2011
Il-Kunsillier Camilleri rrefera għall-pġ. 2 it-tielet para. mill-aħħar u staqsa jekk hu
biss kien li ma ġabx il-messaġġ għall-Vuċi tal-Kunsill. Is-Sindku wieġeb li ħadd
mill-Kunsilliera ma kien ġab il-messaġġ.
Ma tqajjmux punti mill-Minuti tas-Seduta nru. 71/11 tal-Ħamis 28 ta’ Lulju 2011 u lMinuti tal-Laqgħa dwar il-Master Plan għal Marsalforn tat-Tnejn 8 ta’ Awwissu
2011.

Il-Kunsill qabel li jagħmel sejħa pubblika għal kwotazzjonijiet għall-provvista u
installazzjoni ta’ sistemi ta’ arja kundizzjonata għall-uffiċini u l-kamra tal-laqgħat
tal-Kunsill.

4. KORRISPONDENZA
Sar il-qari ta’ din il-korrispondenza:Memo 65/2011 – Skema dwar inizzjattivi ta’ attivitajiet 2012. Il-Kunsill iddeċieda li
japplika biex jingħata finanzjament għall-attivitajiet ta’ Ilwien ir-Rebbiegħa 20-22
ta’ April 2012.
Kien hemm qbil li ssir applikazzjoni għall-attivita’ ta’ Marsalforn – 19 ta’ Mejju
2012. Is-Sindku ssuġġerixxa u ċ-Chairperson qablet li l-attivita’ tingħata l-isem
‘Ġmiel ir-Rebbiegħa’.
Memo 63/2011 – Skema ta’ finanzjament ta’ proġetti speċjali f’ lokalitajiet żgħar.
Il-Kunsill qabel li japplika biex jingħata finanzjament għall-proġett ta’ kisi bit-tarmak
ta’ Triq iċ-Ċnus u Triq tal-Konti.
Memo 66/2011 – Skema ta’ finanzjament għal titjib fil-playing fields eżistenti. IsSindku qal dan il-memo jitpoġġa item fuq l-aġenda tas-Seduta li jmiss.
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Komunikat mibgħut mill-Għaqda VersAgħtini Il-Kelma Maltija dwar il-possibbilita’ li
jittella’ festival ta’ mużika, letteratura u djaletti nhar it-8 ta’ Settembru 2011 fiżŻebbuġ. Intqal li mhux prattikabbli li jittella’ f’ dik il-ġurnata.
Applikazzjoni għal permess tal-Kunsill Lokali
Deċiżjoni meħuda
mill-Kunsill Lokali
Gozo Jeep Tours
Għal attivita’ soċjali
nhar is-17 ta’ Settembru 2011
fix-Xwejni (taħt il-Qolla l-Bajda)

Approvata.

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

6. ILMENTI
Ilment 26/2011 – Pawla Cini
Isir it-traqqiegħ bil-cold asphalt ta’ żewġ ħofriet fi Triq il-Madonna taċ-Ċiċri.
Il-Kunsill approva t-traqqiegħ bil-cold asphalt tat-toroq kollha fuq ir-raħal (suġġett
għall-kontijiet li għad iridu jintbagħtu u l-budget tal-Kunsill).
Ilment 25/2011 – Mario Tabone
Talab biex isir xogħol ta’ traqqiegħ bil-konkos fi Triq Ta’ Kuljat.
Il-Kunsill approva t-traqqiegħ ta’ Triq Ta’ Kuljat; jagħmel ix-xogħol Joseph Cefai.
Ilment 24/2011 – is-Sindku
Għandu talba għal tmien jardi konkos għal rampa ta’ għalqa fl-inħawi ta’ Għajn
Mhelhel (Ta’ Zunnu).
Il-Kunsill approva t-talba.
Fir-rigward tat-talba ta’ Ġanni Grech għal provvista ta’ konkos għal Triq taċ-Ċaqra,
is-Sindku qal li kienu ħarġu disa’ jardi u mhux sitt jardi.

7. AFFARIJIET OĦRA
Il-Kunsill Lokali approva:
• tabelli ‘Keep Out of Saltpans’ fis-salini tax-Xwejni.
• li jiffirma l-Ftehim il-ġdid taċ-Ċentru ta’ matul il-jum għall-anzjani f’
Għajnsielem.
• x-xiri ta’ skrivanija għall-uffiċċju tas-Sindku.
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Il-Kunsill qabel li jagħmel sejħa pubblika għal dawn iż-żewġ offerti:
• Provvista u konsenja ta’ lanterni dekorattivi fi Triq Santa Marija u Triq il-Forn,
Marsalforn.
• Provvista u konsenja ta’ lanterni dekorattivi fi Triq Għajn Mhelel, Triq ilMadonna taċ-Ċiċri u Triq l-Għażżiela, Żebbuġ.

8. AĠĠORNAMENT
Il-Kunsill Lokali aġġorna fis-7.15 ta’ filgħaxija għal nhar it-Tnejn, 19 ta’ Settembru
2011 fil-5.30 ta’ filgħaxija.

Kav. Carmelo Saliba
Sindku

Diane Tagliaferro
Segretarja Eżekuttiva

4

