MINUTI TAL-KUMITAT AMMINISTRATTIV GĦAL MARSALFORN Nru. 13/2011
Iltaqa’ fil-bini tal-Kunsill Lokali Żebbuġ
Data: Il-Ħamis, 19 ta’ Mejju 2011
Ħin: Fis-2.30 ta’ wara nofsinhar
Preżenti għall-laqgħa:







Is-Sinjura Maria Saliba – Chairperson
Is-Sur Emanuel Debono – Deputat Chairperson
Is-Sur George Sacco
Is-Sur Joseph Zammit
Is-Sur Victor Refalo
Il-Kav. Carmelo Saliba – Sindku
Is-Sinjura Diane Tagliaferro – Segretarja Eżekuttiva.

Ippresjediet il-laqgha ċ-Chairperson is-Sinjura Maria Saliba.

1. TALBA
Intqalet talba miċ-Chairperson u ngħata bidu għall-laqgħa.

2. APPROVAZZJONI TAL-MINUTI
Billi l-minuti tas-seduta b’ nru. 12/2011 u tal-Laqgħat Urġenti ta’ l-20 u s-27 ta’ April
2011 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.
Minħabba li kien jidher li kulħadd kien favur, dawn il-minuti ġew approvata u
ffirmata.
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3. PUNTI LI JOĦORĠU MILL-MINUTI
Dwar ix-xiri ta’ nar għal ‘Ġmiel il-Fatra’, is-Sur Zammit talab biex f’ dan is-sett ta’
minuti jiġi rappurtat il-fatt li ċ-Chairperson avviċinat lil tal-15th August Fireworks
Factory wara li Toni Cauchi m’ aċċettax li jagħti nar għall-attivita’ għax kien
mhedded minn Nicky Saliba.

4. KORRISPONDENZA
Ittra tal-Av. Toni Abela għall-Partit Laburista fejn talab biex jiġi co-opted is-Sur
Victor Refalo bħala membru tal-Kumitat Amministrattiv għal Marsalforn. IċChairperson u s-Sur Refalo li kien preżenti rtiraw mill-Kamra. Wara li kien
konsultat mal-Liġi tal-Kunsilli Lokali partikularment Artikoli 11 u 12 fejn instab li sSur Refalo ma jaqa’ taħt l-ebda impediment u anke ttieħed parir telefoniku talAssistent Direttur tad-Dipartiment għall-Gvern Lokali (is-Sur James Catania), ma
kienx hemm oġġezzjonijiet għall-ħatra tas-Sur Victor Refalo u allura Refalo ġie
kunsidrat bħala membru tal-Kumitat Amministrattiv għal Marsalforn.
Korrispondenza tal-Av. Mario Scerri għan-nom ta’ Ronnie Dimech ta’ Power
Sound u Nicky Saliba fejn qed jitolbu ħlas ta’ elf Ewro kull wieħed għal xogħol /
servizzi li huma qed jgħidu li ġew ordnata jagħmlu għall-attivita’ ‘Ġmiel il-Fatra’. IlKumitat iddeċieda li ssir laqgħa ma’ Dimech u Saliba u ż-żewġ avukati.
Ittra tal-Perit Emanuel Vella għan-nom tas-Sur George Sacco fejn talab biex
jinżamm aċċess liberu għall-lift li qiegħed fi Triq Għar Qawqla li jintuża għallmerkanzija ta’ l-Odyssey Restaurant. Is-Sur Sacco rtira mill-Kamra. Il-Kumitat
approva t-talba tas-Sur Sacco.
Il-Viċi Chairperson is-Sur Debono rtira mill-Kamra minħabba impenji oħra li kellu.
Komunikat tas-Sur Alexander Bonello dwar argument li kellu mas-sid ta’ Scuba
Kings wara li tal-iScuba ħalla l-vettura tiegħu mqabbda waqt li hu u klijenti tiegħu
kienu qed jippranzaw fir-Restaurant Ta’ Pennellu. Iċ-Chairperson qalet dan ilkomunikat jgħaddi Kunsill.
Stima tal-Inġiniera Galea Curmi biex issir salva vita għal kull fanal fuq ilpromenade ta’ Marsalforn (stima ta’ €1,714). Il-Kumitat approva l-istima ta’ Galea
Curmi. Ġie deċiż li l-Inġiniera jintalbu jagħmlu rapport ta’ x’ manutenzjoni hemm
bżonn issir fuq il-fanali tal-promenade ta’ Marsalforn.
Ittra mibgħuta mid-Dipartiment tal-Artijiet dwar l-applikazzjoni ta’ Simply Blues għal
tqegħid ta’ mwejjed u siġġijiet quddiem l-istabbiliment.
Ma kienx hemm
oġġezzjonijiet għal din l-applikazzjoni.
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Ittra mibgħuta minn Transport Malta dwar parkeġġ riservat għall-persuni b’
diżabilita’ fi Triq il-Munġbell.
Applikazzjonijiet għal meter tad-dawl temporanju ta’ John Spiteri biex jarma t-trakk
tiegħu (hawker) fil-parking area tal-promenade tal-Qbajjar – sajf 2011. Ma kienx
hemm oġġezzjonijiet għal din l-applikazzjoni.

5. PROĠETT EKO GĦAWDEX
Ġie deċiż li:
(i)
(ii)

tkun imwieġba l-ittra tal-Ministeru għal Għawdex.
issir sejħa għall-offerti għal bini ta’ ħitan tas-sejjieħ (speċifikament għal
dan il-proġett).

6. BAJJA MARSALFORN – CONTROLLED BEACH
Peress li kien għamel il-ħin, ġie miftiehem li s-Segretarja Eżekuttiva tgħaddi kopja
tad-dokument li rċeviet mill-Awtorita’ tat-Turiżmu lill-membri tal-Kumitat u s-suġġett
ikun diskuss fil-laqgħa li jmiss.

7. MATERJA OĦRA
Is-Segretarja Eżekuttiva għarrfet lill-Kamra b’ dawn l-ilmenti / suġġerimenti:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

Nru. 10/2011 Paul Berman – ilmenta li qed jidħol l-ilma tax-xita filproprjeta’ tiegħu basement fi Triq Barda.
Nru. 09/2011 il-Viċi Chairperson Emanuel Debono – titwaħħal tabella li
turi Speed Limit 15 fl-area tal-Għassa ta’ Marsalforn.
Nru. 08/2011 Ġeswalda Saliba – isir xogħol ta’ traqqiegħ fi Triq il-Qolla sSafra.
Nru. 07/2011 John Cassar – isir xogħol ta’ traqqiegħ fi Triq Santa Marija.
Nru. 06/2011 Arthur Sammut – tiswija tal-bankina ta’ quddiem ir-residenza
‘Beehive Crt’ fi Triq tan-Naħla. Is-Sur Zammit għandu jiċċekkja l-bankina.
Nru. 05/2011 is-Sindku Carmelo Saliba – isiru erba’ barriers għal
Marsalforn. Il-Kumitat iddeċieda li jitlob quotations.

Is-Sur Zammit irrefera għall-ħsara li hemm fil-passaġġ fl-area ta’ Pierre’s
Restaurant.
Il-Kumitat iddeċieda li jitlob stima biex iwaħħal il-passaġġ tal-injam fuq il-Bajja ta’
Marsalforn.
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8. AĠĠORNAMENT
Il-laqgħa ntemmet fil-5.15 ta’ filgħaxija u l-Kumitat Amministrattiv aġġorna sine die.

Maria Saliba
Chairperson

Diane Tagliaferro
Segretarja Eżekuttiva
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