Minuti tas-Seduta Nru. 78/11
(Kienet addottata l-Aġenda 77/2011)

Iltaqa’ fil-Bini tal-Kunsill Lokali Iż-Żebbuġ
Data: It-Tnejn, 28 ta’ Novembru 2011
Ħin: Fit-8.30 ta’ filgħodu
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 Diane Tagliaferro – Segretarja Eżekuttiva.

Il-Kunsillier is-Sur Harry Debono u ċ-Chairperson tal-Kumitat Amministrattiv għal
Marsalforn is-Sinjura Maria Saliba kienu skużati.
Ippresjeda l-laqgħa s-Sindku Carmelo Saliba.

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

2. APPROVAZZJONI TAL-MINUTI
Minuti tas-Seduta Nru. 76/2011 tas-7 ta’ Novembru 2011
Billi l-minuti tas-seduta b’ nru. 76/2011 ġew ċirkulati minn qabel, dawn ġew
meqjusa bħala moqrija.
Is-Sindku talab għal xi korrezzjonijiet li setgħa kien hemm għall-minuti.
Il-Kunsillier Camilleri rrefera għal pġ. 2 Korrispondenza l-ittra tiegħu dwar ixxogħol ta’ konkos li sar fi Triq is-Sagħtrija u talab biex jitniżżel fil-minuti ‘‘wara
diversi ilmenti li rċieva minn xi residenti’’. Ma kienx hemm oġġezzjonijiet għal din
l-emenda. Ittieħdet nota ta’ dan 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.
Minuti tas-Seduta Nru. 77/2011 tal-24 ta’ Novembru 2011
Billi l-minuti tas-seduta b’ nru. 77/2011 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 għal dawn il-minuti.
Is-Sindku talab għall-approvazzjoni tal-minuti 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.

3. PUNTI LI JOĦORĠU MILL-MINUTI
Minuti tas-Seduta Nru. 76/2011 tas-7 ta’ Novembru 2011
Dwar il-belvedere propost għal Triq Għajn Mhelhel fuq Ta’ Gullu, is-Segretarja
Eżekuttiva qalet il-Perit bagħat e-mail jinfurmaha li skont ir-rekords tiegħu l-art hi
proprjeta’ tal-Gvern.
Il-Kunsillier Camilleri qal infurmat li dik il-biċċa raba’ qeda bi qbiela għand xi nies.
Is-Sindku qal nivverifikaw mad-Dipartiment tal-Artijiet.
Il-Kunsillier Refalo lmenta dwar il-fatt li baqa’ ma sar xejn dwar il-belvedere
propost minnu għal Triq Għajn Mhelhel.
Dwar l-istima tas-sistema l-ġdida tad-dwal fi Triq il-Madonna taċ-Ċiċri u Triq Għajn
Mhelhel, is-Sindku qal din l-istima ma tistax tkun konkluża qabel tiġi deċiża lofferta tat-tarmak.
Minuti tas-Seduta Nru. 77/2011 tal-24 ta’ Novembru 2011
Ma tqajjmux punti minn dawn il-minuti.

4. MINUTI NRU. 22/11 – LAQGĦA TAL-KUMITAT AMMINISTRATTIV
GĦAL MARSALFORN
Dwar il-kisi bil-konkos ta’ Triq Daħlet Ta’ Merżuq, is-Sindku oġġezzjona li ssir
sejħa għall-offerti għal dan ix-xogħol ta’ konkos. Qal l-istima saret fuq prezzijiet
tal-irħas kuntratt li għandu l-Kunsill li fih l-element tal-konkos. Qal jekk issir sejħa
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għall-offerti, il-Kumitat m’ għandux garanzija li l-prezzijiet mhux ser jogħlew u
staqsa min ser jagħmel tajjeb għal din id-differenza.
Dwar Triq Għajn Mhelhel, is-Segretarja Eżekuttiva qalet li kienet irċeviet diversi
ilmenti fir-rigward tal-kisi bil-konkos tat-triq. Id-Deputat Sindku u l-Kunsilliera
Camilleri u Refalo qalu li diversi persuni lmentaw magħhom dwar il-kisi tat-triq bilkonkos. Il-Kunsill qabel li Triq Għajn Mhelhel għandha tinkesa bit-tarmak (ilfinishing surface jkun tarmak).
Il-Kunsill iddeċieda li jikteb lid-Dipartiment dwar il-kisi ta’ dawn iż-żewġ toroq.
ĠNIEN IT-TLETT GĦOLJIET
Il-Kunsill iddeċieda li jwaqqaf is-servizz tal-perit fuq il-proġett Ġnien it-Tlett Għoljiet
– l-istima tal-proġett inqabżet sostanzjalment u l-Kunsill mhux f’ pożizzjoni li jħallas
għal aktar servizzi tal-Perit.

5. KORRISPONDENZA
Sar il-qari ta’ din il-korrispondenza:Ittra mibgħuta mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali dwar Memo 45/2010 – Public
Private Partnership fuq Toroq u l-kisi ta’ parti minn Triq Għajn Mhelhel u Triq
Daħlet Ta’ Merżuq.
Il-Kunsillier Refalo rtira mill-Kamra tal-Laqgħat.
Ittra mibgħuta mis-Soċjeta’ Filarmonika Santa Marija dwar l-attivita’ tal-karnival
għal 2012 fiż-Żebbuġ.
Ittra mibgħuta minn George Cassar dwar il-pubblikazzjoni tat-tieni edizzjoni talktieb ‘Żmien il-Ħsad’. Il-Kunsill approva x-xiri ta’ seba’ kopji ta’ dan il-ktieb.

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

7. SEJĦIET PUBBLIĊI GĦALL-OFFERTI
KISI TA’ TOROQ BIT-TARMAK
Is-Segretarja Eżekuttiva qrat ittra ta’ Gatt Tarmac Ltd dwar skont ta’ darba ta’
€2,500 fuq l-offerta tagħhom.
Il-Kunsill aċċetta l-offerta ta’ Gatt Tarmac Ltd li kienet l-unika waħda.
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Il-Kunsill iddeċieda li joħroġ l-ordni ta’ Triq iċ-Ċnus kisja waħda u b’ €20,000
tarmak għal Triq Sta Marija.
PROVVISTA U INSTALLAZZJONI TA’ SISTEMI TA’ ARJA KUNDIZZJONATA
Dan l-item ma kienx diskuss billi l-inġiniera kien għadhom m’ għaddewx ir-rapport
tagħhom.
PROVVISTA U
INFORMAZZJONI

TWAĦĦIL

TA’

TABELLI

TAT-TRAFFIKU

U

TA’

Is-Segretarja Eżekuttiva għarrfet lill-Kamra li kienu sottomessa żewġ
kwotazzjonijiet għal provvista u twaħħil ta’ tabelli tat-traffiku u ta’ informazzjoni
(materjal tal-perspex).
Is-Segretarja Eżekuttiva fetħet iż-żewġ kwotazzjonijiet sottomessa.
Il-kwotazzjonijiet kienu ta’:
Refalo Signs
Xmun Projects Ltd

diversi prezzijiet u qisien ta’ tabelli
(materjal ħadid u aluminium)
€56.64 kull tabella daqs 0.61 x 0.61m.

Il-Kunsill għażel il-kwotazzjoni ta’ Xmun Projects Ltd li kienet l-unika kwotazzjoni
materjal perspex.

8. ILMENTI
Ma kienx hemm ilmenti għad-diskussjoni.

9. AFFARIJIET OĦRA
Il-Kunsill approva:
• li terġa’ titwaħħal mera tat-traffiku fi Triq Mons Ġużeppi De Piro għall-vetturi
telgħin mit-Triq Ta’ Ċenċ.
• li jinbidlu t-tabelli tal-one way tat-triq tal-iskola.
Is-Sindku ssuġġerixxa li ssir bord b’ postijiet ta’ interess fil-lokalita’ fi Triq iżŻebbuġ.
Il-Kunsillier Camilleri staqsa jekk il-Perit kienx għadda r-rapport tiegħu dwar ixxogħol tal-konkos fi Triq is-Sagħtrija. Is-Segretarja Eżekuttiva wieġbet li l-Perit
kien għadu ma għaddilha xejn dwar Triq is-Sagħtrija.

4

10. AĠĠORNAMENT
Il-laqgħa ntemmet fl-10.15 ta’ filgħodu u l-Kunsill ftiehem li laqgħa oħra ssir nhar itTlieta 27 ta’ Diċembru 2011 fl-10.30 ta’ filgħodu. Dritt wara l-laqgħa ssir l-ikla talMilied għand il-Pebbles Restaurant, Marsalforn.

Kav. Carmelo Saliba
Sindku

Diane Tagliaferro
Segretarja Eżekuttiva
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