Minuti tas-Seduta Nru. 79/11
(Kienet addottata l-Aġenda 78/2011)

Iltaqa’ fil-Bini tal-Kunsill Lokali Iż-Żebbuġ
Data: It-Tlieta, 27 ta’ Diċembru 2011
Ħin: Fil-10.45 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-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.

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

2. APPROVAZZJONI TAL-MINUTI
Billi l-minuti tas-seduta b’ nru. 78/2011 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 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
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Ma tqajjmux punti mill-minuti.

4. KORRISPONDENZA
Sar il-qari ta’ din il-korrispondenza:Ittra ta’ approvazzjoni mibgħuta mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali dwar il-kisi ta’
Triq Għajn Mhelhel bit-tarmak u t-Triq Daħlet ta’ Merżuq bil-konkos. Dwar il-kisi
ta’ Triq Għajn Mhelhel, il-Kunsill ftiehem li ssir stima tax-xogħol.
Korrispondenza tal-Perit Edward Scerri dwar id-drittijiet dovuta lilu fuq il-proġett
Ġnien it-Tlett Għoljiet. Is-Sindku għarraf lill-Kamra bil-laqgħa li hu kellu masSegretarju Permanenti tal-Ministeru għal Għawdex dwar il-kwistjoni. Qal isSegretarju Permanenti saħaq li l-Kunsill għandu commitment u jekk jerġa’ lura
minn dan il-commitment, mhux se jkollu triq oħra għajr li jmur il-Qorti. Is-Sindku
qal li hu kien talab lis-Segretarju Permanenti dan kollu bil-miktub. Is-Segretarja
Eżekuttiva qalet li kienet għadha ma rċeviet xejn mill-Ministeru għal Għawdex.
Ittra mibgħuta mid-Dipartiment għal Eko-Għawdex u Żvilupp Reġjonali talMinisteru għal Għawdex dwar l-applikazzjoni tal-Kunsill għal bini ta’ ħitan tassejjieħ fi Triq iż-Żebbuġ. Il-Kunsill qabel li jagħmel sejħa għall-offerti wara li jkun
iffirmat il-Kuntratt.
Memo tad-Dipartiment għall-Gvern Lokali dwar għajnuna lill-Kunsilli Lokali li
għandhom ir-responsabbilta’ ta’ librerija lokali. Il-Kunsill ser japplika għal din lgħajnuna finanzjarja.
Ċirkulari mibgħuta mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali dwar it-tiġdid tal-polza talassikurazzjoni tal-flus fil-Kunsill. Il-Kunsill qabel li jġedded din il-polza ta’
assikurazzjoni.
Ċirkulari mibgħuta mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali dwar it-tiġdid tal-group
health policy għall-impjegati u għall-Kunsilliera. Il-Kunsill approva t-tiġdid ta’ din ilpolza.
Il-Kunsill approva li l-vacation leave tal-ħaddiema għas-sena 2011 li kien għadu
ma ttieħedx ikun miżjud mal-vacation leave tal-2012.

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

6. SEJĦA PUBBLIKA
PROVVISTA U INSTALLAZZJONI TA’ SISTEMI TA’ ARJA KUNDIZZJONATA
Dan l-item ma kienx diskuss peress li l-Inġiniera kienu għadhom ma għaddewx irrapport tagħhom.
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7. ILMENTI
Ilment 49/2011 – is-Sindku
Għandu suġġeriment biex dik il-parti tal-ħajt fejn hemm l-istretcher fil-berġa
tinkesa bil-madum. Il-Kunsill approva x-xogħol; jagħmel ix-xogħol Anglu Cini.
Ilment 50/2011 – Judith Zammit
Talbet biex isiru xogħlijiet ta’ manutenzjoni fi Triq tal-Kanun. Ġie deċiż li ssir site
visit flimkien mal-Perit.
Ilment 51/2011 – is-Sindku
Isir single yellow line minn maġenb ir-residenza nru. 54 fi Triq il-Madonna taċ-Ċiċri
sa kantuniera ma’ Triq l-Għażżiela u quddiem nru. 25 u 26 fl-istess triq. Ilproposta kienet rifjutata.
Id-Deputat Sindku staqsa meta ser jinbeda x-xogħol fuq Triq iċ-Ċnus u Triq ilMadonna taċ-Ċiċri. Is-Segretarja Eżekuttiva wieġbet li l-aħħar li ċċekjat, ilpermessi kienu għadhom ma nħarġux.
Dwar il-kuntratt ta’ Richard Cauchi għal provvista ta’ lanterni dekorattivi għal Triq
Għajn Mhelhel, Triq l-Għażżiela u Triq il-Madonna taċ-Ċiċri, il-Kunsill qabel li
jwaqqa’ dan il-kuntratt peress li ma kienx f’ qaghda li joħroġ l-ordni tax-xogħol
minħabba spejjeż li għandu u fid-dawl tal-budget għall-2012.

9. AĠĠORNAMENT
Il-laqgħa ntemmet f’ nofsinhar u l-Kunsill aġġorna sine die.

Kav. Carmelo Saliba
Sindku

Diane Tagliaferro
Segretarja Eżekuttiva
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