Minuti tas-Seduta Nru. 76/11
(Kienet addottata l-Aġenda 76/2011)

Iltaqa’ fil-Bini tal-Kunsill Lokali Iż-Żebbuġ
Data: It-Tnejn, 7 ta’ Novembru 2011
Ħin: Fl-10.00 ta’ filgħodu
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-Sinjura Diane Tagliaferro – Segretarja Eżekuttiva.

Il-Kunsillier is-Sur Victor Refalo kien skużat.
Ippresjeda l-laqgħa s-Sindku Carmelo Saliba.

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

2. APPROVAZZJONI TAL-MINUTI
Billi l-minuti tas-seduta b’ nru. 75/2011 ġew ċirkulati minn qabel, dawn ġew
meqjusa bħala moqrija.
Is-Sindku talab għal xi korrezzjonijiet li setgħa kien hemm għall-minuti.
Id-Deputat Sindku għamel referenza għall-pġ. 1 l-aħħar para. u qal li kien intqal li
għandna nitolbu lis-Segretarju Parlamentari Dr Chris Said indikazzjoni ta’ x’
budget hemm għal dawn iż-żewġ toroq. Ittieħdet nota ta’ dan fil-minuti.
Dwar ilment nru. 38/2011 fir-rigward ta’ Triq Ta’ Milied, id-Deputat Sindku qal ilKunsill ftiehem li tinħareġ stima għal passaġġ u mhux għal bankina kif tniżżel filminuti. Ittieħdet nota ta’ dan il-punt fil-minuti.
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
Ma tqajjmux punti mill-minuti.

4. MINUTI – LAQGĦA TAL-KUMITAT AMMINISTRATTIV GĦAL
MARSALFORN
Il-minuti tal-laqgħa nru. 21/2011 tal-Kumitat Amministrattiv għal Marsalforn ittieħdu
bħala approvata mill-Kunsill.
Il-Kunsillier Camilleri għamel referenza għal punt li qajjem id-Deputat Chairperson
tal-Kumitat fir-rigward ta’ garaxxijiet li qed jintużaw għal skopijiet oħra u staqsa
jekk ittieħdetx xi deċiżjoni mill-Kumitat. Is-Segretarja Eżekuttiva wieġbet li ma
kienetx ittieħdet ebda deċiżjoni.

5. KORRISPONDENZA
Sar il-qari ta’ din il-korrispondenza:Ittra mibgħuta mill-Kumitat għall-Ismijiet tat-Toroq dwar ismijiet ta’ toroq ħdejn liskola. Il-Kunsill qabel li t-triq tal-iskola minn kantuniera ma’ Triq Ġoma sa
quddiem il-bini tal-iskola tibqa’ bl-isem ta’ Triq Sant’ Indrija u t-toroq l-oħra talmadwar jissemmew kif propost mill-Kunsill fis-seduta tat-28 ta’ Lulju 2011.
Ittra tal-Kunsillier Camilleri dwar l-aħħar sett ta’ avviżi maħruġa mill-Kunsill b’
referenza għaż-żjara li saret minn xi kavallieri fiż-Żebbuġ u x-xogħol ta’ konkos li
sar fi Triq is-Sagħtrija (wara diversi ilmenti li rċieva minn xi residenti).
Is-Sindku wieġeb il-Kavallieri tal-Ordni ta’ San Lażżru kienu l-mistiedna tar-Reġjun
ta’ Għawdex li l-Kunsill hu membru tiegħu. Fir-rigward tal-ilment fuq ix-xogħol talkonkos fi Triq is-Sagħtrija, il-Kunsill iddeċieda li jgħaddi l-ilment lill-Perit u jitlob
biex issir investigazzjoni.
Ittra mibgħuta mill-Moviment Kerygma dwar il-Premju Żagħżugħ tas-sena 2011.
Ittra anonima fejn saret talba biex in-naħa ta’ Triq il-Knisja faċċata ta’ Triq Ġoma u
mal-bini tal-każin tal-banda jsiru sinjali biex ma jkunx permess parking ta’ vetturi.
Stimi tal-Perit fir-rigward tal-kisi ta’ parti minn Triq Għajn Mhelhel (mill-aħħar bini
sal-blata tal-Munġutar).

6. APPROVAZZJONI TAL-KONTIJIET
Iċ-ċedola tal-pagamenti – DOK A kienet approvata.
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Dwar is-servizz tal-għannejja u d-daqqaqa fl-attivita’ li saret Marsalforn is-Sindku
staqsa min avviċina lill-għannejja u min ġab il-kontijiet tagħhom? Is-Segretarja
Eżekuttiva wieġbet li mhux hi kienet avviċinathom.

Il-Kunsillier Camilleri tkellem dwar Triq is-Sagħtrija u l-ħsara li fiha din it-triq. IsSindku talab lis-Segretarja Eżekuttiva biex titkellem ma’ Louis Portelli tar-Roads
Department.

7. IR-RAPPORT FINANZJARJU TAT-TLETT XHUR LUL-SETT 2011
Is-Segretarja Eżekuttiva poġġiet fuq il-Mejda tal-Kamra r-Rapport Finanzjarju tatTlett Xhur għax-xhur Lulju – Settembru 2011. Sar il-qari tar-Rapport. Wara xi
mistoqsijiet u rimarki ta’ kjarifika dan ir-Rapport ġie approvat u ffirmat.

8. SEJĦIET PUBBLIĊI
KISI TA’ TOROQ BIT-TARMAK
Is-Segretarja Eżekuttiva għarrfet lill-Kamra li ta’ Gatt kien għadu ma għaddielha
xejn fir-rigward ta’ skontijiet li jista’ jkun hemm fuq l-offerta tiegħu tat-tarmak. IlKunsill iddeċieda li kif ikollu d-dokument f’ idejh, isejjaħ laqgħa b’ urġenza u għallewwel parti tal-laqgħa jkunu preżenti ta’ Gatt.
PROVVISTA U KONSENJA TA’ LANTERNI DEKORATTIVI – TRIQ SANTA
MARIJA U TRIQ IL-FORN, MARSALFORN
Is-Segretarja Eżekuttiva qalet li l-MEPA approvat is-somma ta’ €129,088 għal dan
il-proġett.
Is-Segretarja Eżekuttiva poġġiet fuq il-Mejda tal-Kamra r-rapport li ħejjew ta’
Galea Curmi Engineering Consultants dwar l-offerti mitfugħa għall-Kuntratt talprovvista u konsenja ta’ lanterni dekorattivi għal Triq Santa Marija u Triq il-Forn,
Marsalforn.
Sar il-qari tar-rapport.
Il-Kunsill għażel l-offerta ta’ Joseph Refalo li kienet l-irħas offerta u tissodisfa
teknikament il-kriterji tal-offerta (skont ir-rapport tal-Inġiniera).
Il-Kunsill iddeċieda li joħroġ l-ordni lil Refalo.
PROVVISTA U KONSENJA TA’ LANTERNI DEKORATTIVI – TRIQ GĦAJN
MHELHEL, TRIQ IL-MADONNA TAĊ-ĊIĊRI U TRIQ L-GĦAŻŻIELA, IŻŻEBBUĠ
Is-Segretarja Eżekuttiva qalet li l-MEPA approvat is-somma ta’ €18,500 għal dan
il-proġett.
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Is-Segretarja Eżekuttiva poġġiet fuq il-Mejda tal-Kamra r-rapport li ħejjew ta’
Galea Curmi Engineering Consultants dwar l-offerti mitfugħa għall-Kuntratt talprovvista u konsenja ta’ lanterni dekorattivi – Triq Għajn Mhelhel, Triq il-Madonna
taċ-Ċiċri u Triq l-Għażżiela, Iż-Żebbuġ.
Is-Segretarja Eżekuttiva qrat ir-rapport.
Il-Kunsill għażel l-offerta ta’ Richard Cauchi Opt. 1 li kienet l-irħas li tissodisfa
teknikament il-kriterji tal-offerta (skont ir-rapport tal-Inġiniera).
Il-Kunsill iddeċieda:

• li ma joħroġx għalissa l-ordni lil Cauchi.
• l-inġiniera joħorġu stima għall-installazzjoni tal-lanterni.
PROVVISTA U INSTALLAZZJONI TA’ SISTEMI TA’ ARJA KUNDIZZJONATA
Is-Segretarja Eżekuttiva fetħet it-tlett kwotazzjonijiet li rċeviet għall-provvista u
installazzjoni ta’ sistemi ta’ arja kundizzjonata (l-offerta ta’ Panta Marketing &
Services Ltd kienet miftuħa billi kienet intbagħtet b’ e-mail). Il-Kunsill iddeċieda li
jitlob lil Galea Curmi Engineering Consultants jagħmlu rapport ta’ evalwazzjoni
dwar il-kwotazzjonijiet mitfugħa.

9. MILIED 2011
Il-Kunsill qabel li:
• jsiru s-soltu dekorazzjonijiet tal-Milied.
• ssir pittura minflok is-sejjieħ li soltu jinbena għall-presepju (tintalab stima lil
Mary Rose Saliba).
Il-Kunsill approva t-twaħħil ta’ żewġ imirja ġodda, waħda fi Triq il-Madonna taċĊiċri u oħra fi Triq Għajn Mhelhel (faċċata ta’ Triq l-Għażżiela).

10. ILMENTI
Ilment nru. 44/2011 – is-Sindku
Ippropona li jsir belvedere fuq ta’ Gullu fi Triq Għajn Mhelhel u jkun inkorporat fih
il-monument tal-vittmi tal-gwerra. Naraw jekk is-sit hux pubbliku.
Ilment nru. 45/2011 – Peter Pashcke
Talab biex jinbena ħajt tat-triq imwaqqa’ fit-tarf ta’ Triq il-Ponta. Il-Kunsill approva
li jerġa’ jinbena l-ħajt; ix-xogħol isir mill-ħaddiema tal-Kunsill.
Ilment nru. 46/2011 – Alfred Muscat
Ilmenta li t-tarmak ta’ Triq Ta’ Ċenċ sar jiżloq ħafna. Il-Kunsill approva li jingiref ilwiċċ tat-triq la jkollu kuntrattur tat-tarmak.

11. AFFARIJIET OĦRA
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Fuq proposta tas-Sindku, il-Kunsill approva għall-uffiċini tiegħu:
• ritratti tat-tlett Sindki għall-uffiċċju tas-Sindku.
• cupboard ta’ kitchenette.
• store cabinet għal ġot-toilet.

12. AĠĠORNAMENT
Il-laqgħa ntemmet f’ nofsinhar nieqsa kwart u l-Kunsill ftiehem li laqgħa oħra ssir
nhar it-Tnejn 28 ta’ Novembru 2011 fit-8.30 ta’ filgħodu.

Kav. Carmelo Saliba
Sindku

Diane Tagliaferro
Segretarja Eżekuttiva
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