Minuti tas-Seduta Nru. 75/11
Iltaqa’ fil-Bini tal-Kunsill Lokali Iż-Żebbuġ
Data: It-Tnejn, 17 ta’ Ottubru 2011
Ħin: Fl-4.30 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.
Ippresjeda l-laqgħa s-Sindku Carmelo Saliba.

TALBA
Intqalet talba mis-Sindku u ngħata bidu għall-laqgħa.
Il-Kunsill approva li jsir sandblasting tal-blata tal-Munġutar fi Triq Għajn Mhelhel.

KUNTRATT – KISI TA’ TOROQ BIT-TARMAK
Għal din il-parti tal-laqgħa, kien preżenti l-Perit tal-Kunsill.
Wara diskussjoni fit-tul dwar l-unika offerta mitfugħa u fuq parir tal-Perit, il-Kunsill
iddeċieda li jiftaħ negozjati ma’ ta’ Gatt.
Dwar l-offerta tas-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Kunsilli Lokali biex ilKunsill jingħata finanzjament għall-kisi ta’ parti minn Triq Għajn Mhelhel u t-triq li
tieħu għal Villa Fiorita, il-Kunsill iddeċieda li jsiru żewġ stejjem waħda bit-tarmak u
oħra bil-konkos (bir-rati tal-kuntratt tal-bankini). Kien miftiehem li għandna nitolbu
lis-Segretarju Parlamentari Dr Chris Said indikazzjoni ta’ x’ budget hemm għal
dawn iż-żewġ toroq.

TRACKLESS TRAIN FIL-LOKALITA’
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Għal din il-parti tal-laqgħa, kienu preżenti wkoll is-Sur George Sacco u s-Sur
Joseph Zammit mill-Kumitat Amministrattiv għal Marsalforn.
Inqrat korrispondenza ta’ Transport Malta u tas-Sur Emanuel Debono – Viċi
Chairperson tal-Kumitat Amministrattiv għal Marsalforn dwar l-introduzzjoni tasservizz ta’ trackless train fil-lokalita’. Ma kienx hemm oġġezzjonijiet għallintroduzzjoni tas-servizz.

APPROVAZZJONI TAL-MINUTI
Billi l-minuti tas-seduta b’ nru. 74/2011 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 approvati u
ffirmati.

PUNTI LI JOĦORĠU MILL-MINUTI
Ma tqajjmux punti mill-minuti.

MINUTI – LAQGĦA
MARSALFORN

TAL-KUMITAT

AMMINISTRATTIV

GĦAL

Il-minuti tal-laqgħa nru. 20/2011 tal-Kumitat Amministrattiv għal Marsalforn ittieħdu
bħala approvata mill-Kunsill.
LIBRERIJA - ŻEBBUĠ
Għall-librerija, il-Kunsill approva:
• linja tat-telefon tal-Kumpanija Melita.
• li jibdel il-bibien u jsiru tal-aluminium (tintalab stima lil Ġanni Cini).
• rampa biex il-librerija tkun aċċessibbli minn kulħadd.

KORRISPONDENZA
Memo 87/2011 tad-Dipartiment għall-Gvern Lokali dwar l-iskema ta’ finanzjament
ta’ proġetti speċjali 2011.
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Memo 89/2011 tad-Dipartiment għall-Gvern Lokali dwar attivitajiet fil-lokalitajiet b’
risq il-Malta Community Chest Fund.
Memo 90/2011 tad-Dipartiment għall-Gvern Lokali dwar l-iskema inizzjattivi
sportivi fil-lokalitajiet 2012.
Memo 94/2011 tad-Dipartiment għall-Gvern Lokali dwar tabella bl-informazzjoni
fid-daħla ta’ kull playground tal-Kunsilli Lokali.
Il-Kunsill iddeċieda li jagħmel sejħa għall-kwotazzjonijiet għal provvista u twaħħil
ta’ tabelli tat-traffiku u ta’ informazzjoni (tal-perspex).
Il-Kunsill Lokali approva:
(i)

(ii)
(iii)

stima tal-Inġiniera Galea Curmi għal twaħħil ta’ lamp-posts quddiem ‘Diego
Crt’ fi Triq Dun Karm Cachia (stima ta’ €5,461 għall-installazzjoni tal-lampposts; jitwaħħlu l-lamp-posts li l-Kunsill għandu fil-basement).
stima tal-Perit tal-bankina ta’ quddiem il-bini tal-każin tas-Soċjeta’
Filarmonika Sta Marija (stima ta’ €5,396).
stima tal-Perit tal-bankina quddiem id-Dar Parrokkjali fi Triq il-Knisja (stima
ta’ €2,851; suġġett għall-permessi tal-Awtorita’ dwar l-Ambjent u l-Ippjanar).

Ittra mibgħuta mill-Għaqda Subculture Animal Friends dwar ktejjeb li ser jitqassam
b’ xejn lill-istudenti kollha li jattendu l-iskejjel primarji tal-istat tal-yrs 4,5 & 6
rigward il-ħarsien tal-annimali. Il-Kunsill approva s-sehem tiegħu f’ din linizzjattiva.
Ittra mibgħuta mill-WasteServ dwar il-ġimgħa Ewropeja għal Tnaqqis tal-Iskart
(EWWR). Il-Kunsill iddeċieda li jipparteċipa u jorganizza ħarġa għal tal-KUS u
attivita’ kulturali.

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

IL-KUNTRATT TAL-ĠBIR TAL-ISKART DOMESTIKU U T-TBATTIL
TAL-ISKIPS ON WHEELS
Il-Kunsill qabel li:
• jkun implimentat il-Kuntratt li għandu ma’ Louis Attard, b’ effett mill-1 ta’
Diċembru 2011.
• l-iskips on wheels jibqgħu jitbattlu kuljum.
• jintbagħtu gwardjani lokali matul il-lejl bejn is-Sibt u l-Ħadd fejn għandu liskips fi Triq iż-Żebbuġ minħabba l-użu ħażin li jsir minnhom.

ILMENTI
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Ilment nru. 38/2011 – Anthony Saliba
Talab biex issir il-manutenzjoni ta’ Triq Ta’ Milied. Il-Kunsill ftiehem li l-Perit
jintalab joħroġ stima għal passaġġ ta’ erba’ piedi tul Triq Ta’ Milied.
Ilment nru. 39/2011 – Wiġi Calleja u Toni Cini
Talbu tnax-il jarda konkos oħra għall-manutenzjoni ta’ Triq Ta’ Kuljat, il-ġewwa
minn fejn diġa ngħata l-konkos. It-talba tkun kunsidrata l-quddiem.
Ilment nru. 40/2011 – Diversi
Suġġeriment biex jitpoġġa litterbin maġenb il-bankijiet fi Triq Mons Ġużeppi De
Piro. Il-Kunsill approva t-twaħħil ta’ erba’ bins bħal li nxtraw għal Marsalforn.
Ilment nru. 41/2011 – Ġakbu Zahra
Talab il-kurduna biex jagħmel il-bankina quddiem proprjeta’ tiegħu fi Triq ilMadonna taċ-Ċiċri. Il-Kunsill approva t-talba ta’ Zahra.
Ilment nru. 42/2011 – Michael Cefai
Traqqiegħ ta’ ħofra taħt il-bankina quddiem ir-residenza ‘Ta’ Xmun’ fi Triq ilMadonna taċ-Ċiċri. Il-Kunsill Lokali approva x-xogħol.
Ilment nru. 43/2011 – Louis Zammit
Talab biex titwassa’ l-bankina ta’ quddiem l-istabbiliment Seagull fi Triq ix-Xwejni u
ssir pedestrian crossing fi Triq ix-Xwejni kantuniera ma’ Triq il-Batterija. Gie deċiż
li l-Perit jintalab jagħmel pjanta tal-bankina u l-pedestrian crossing proposta.

AFFARIJIET OĦRA
Il-Kunsill approva x-xiri ta’ safety shoes lill-ħaddiema tiegħu.
Id-Deputat Sindku qal li għandu talbiet biex is-servizz tat-trasport tat-tfal li jattendu
skejjel sekondarji jkun estiż għal parti ta’ fuq taż-Żebbuġ. Il-Kunsill ser jgħaddi ttalba lid-Diviżjoni tal-Edukazzjoni.

AĠĠORNAMENT
Il-laqgħa ntemmet fis-7.15 ta’ filgħaxija u l-Kunsill ftiehem li laqgħa oħra ssir nhar
it-Tnejn 7 ta’ Novembru 2011 fl-10.00 ta’ filgħodu.

Kav. Carmelo Saliba
Sindku

Diane Tagliaferro
Segretarja Eżekuttiva
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