MINUTI TAL-KUMITAT AMMINISTRATTIV GĦAL MARSALFORN Nru. 07/2010
Iltaqa’ fil-bini tal-Kunsill Lokali Żebbuġ
Data: It-Tnejn, 20 ta’ Diċembru 2010
Ħin: Fit-8.30 ta’ filgħodu
Preżenti għall-laqgħa:





Is-Sinjura Maria Saliba – Chairperson
Is-Sur George Sacco
Is-Sur Joseph Zammit
Is-Sur Carmelo Saliba – Sindku
Is-Sur Carmelo Grima – Aġent Segretarju Eżekuttiv.

Il-Viċi Chairman is-Sur Emmanuel Debono u s-Sinjura Carmen Camilleri kienu
skużati.
Il-Kunsillier Victor Refalo attenda l-laqgħa bħala osservatur.
Ippresjediet il-laqgha ċ-Chairperson is-Sinjura Maria Saliba.

1. TALBA
Iċ-Chairperson qalet it-talba flimkien mal-membri l-oħra.

2. APPROVAZZJONI TAL-MINUTI NRU. 06/2010
Billi l-minuti tas-seduta b’ nru. 06/2010 ġew ċirkulati minn qabel, dawn ġew
meqjusa bħala moqrija.
Iċ-Chairperson talbet għal xi korrezzjonijiet li setgħa kien hemm għall-minuti.
Ma kienx hemm korrezzjonijiet għall-minuti.
Iċ-Chairperson talbet għall-approvazzjoni tal-minuti kif ippreżentata u staqsiet għal
dawk li kienu favur, kontra jew li ser jastjenu.
1

Minħabba li kien jidher li kulħadd kien favur, dawn il-minuti ġew approvata u
ffirmata.

3. PUNTI LI JOĦORĠU MILL-MINUTI NRU. 06/2010
Maria Saliba qalet li l-maġġoranza tad-deċiżjonijiet tal-laqgħa ta’ Marsalforn mhux
qed jittieħdu u kollox jibqa’ fejn hu.
Joseph Zammit qal li l-bozza ta’ ħdejn l-Otters Club ma ġietx stallata.
Is-Sindku ġibed l-attenzjoni tal-membri li ser jintefqu €130,000 għas-sistema taddawl u din tidħol f’ dan il-programm.
REMINDER – TRIQ GĦAR QAWQLA
George Sacco talab biex il-bozza ta’ ħdejn l-Arzella Bar & Restaurant tinbidel.
Ġibed ukoll l-attenzjoni tal-Kumitat dwar Triq Għar Qawqla. Il-Kumitat iddeċieda li
tintbagħat reminder lill-Ministru għal Għawdex.
KONFINI TA’ MARSALFORN
Is-Segretarju ntalab li jindika l-konfini eżatti ta’ Marsalforn. Is-Segretarju għandu
jippreżenta din il-pjanta f’ laqgħa oħra.
BUDGET TA’ MARSALFORN
Is-Segretarju ntalab biex jikkwota l-fondi allokati għal Marsalforn. Is-Segretarju
għandu jara kemm hi l-allokazzjoni.
FIREWORKS FESTIVAL
Wara diskussjoni dwar dan is-suġġett ġie deċiż li l-isem għal din l-attivita’ ikun
ĠMIEL IL-FATRA.
GĦOTJA TA’ €70,000
Il-Kumitat intalab biex jispeċifika l-proġett f’ Marsalforn.
George Sacco ressaq żewġ alternattivi ta’ proġetti:
• tindif u kostruzzjoni tal-bokka tal-wied ta’ Marsalforn
• twessiegħ u tranġar tal-Pjazza ta’ Għar Qawqla.
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Joseph Zammit ressaq bħala proġett il-bini tal-ħitan tas-sejjieħ fi Triq il-Qbajjar.
Wara diskussjoni twila Maria Saliba għamlet din il-Mozzjoni:
Billi l-Kumitat ta’ Marsalforn huwa marsus biż-żmien tal-applikazzjoni għall-fondi dan
il-Kumitat japplika għal restawr tal-ħajt tas-sejjieħ ta’ Triq il-Qbajjar.
Il-Kumitat ivvota 3-0 favur il-mozzjoni.
FESTI TA’ SAN PAWL F’ MARSALFORN
Il-Kumitat iddiskuta l-introduzzjoni tal-Festa ta’ San Pawl. Is-Sindku għandu jkellem
lill-Kunsill tax-Xagħra u jekk jaqbel tiġi organizzata l-festa b’ żewġ Baned. Dik tażŻebbuġ u dik tax-Xagħra.
AWGURI
Ic-Chairperson tat l-awguri tal-Milied u tas-sena l-Ġdida 2011 lill-membri u ludjenza. Dawn tal-aħħar irreċiprokaw liċ-Chairperson.

7. AĠĠORNAMENT
Il-laqgħa ntemmet fl-10.15 ta’ filgħodu u l-Kumitat Amministrattiv aġġorna sine die.

Maria Saliba
Chairperson

Carmelo Grima
Aġent Segretarju Eżekuttiv
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