MINUTI TAL-KUMITAT AMMINISTRATTIV GĦAL MARSALFORN
Nru. 14/02/2016
Kienet addottata Aġenda nru. 14/2016
Iltaqa’ fil-Bini tal-Kunsill Lokali Iż-Żebbuġ
Data: It-Tlieta, 26 ta’ Jannar 2016
Ħin: Fis-6.00 ta’ filgħaxija
Preżenti għall-laqgħa:







Is-Sinjura Marija Saliba – Chairperson
Is-Sur Frank Fenech – Deputat Chairperson
Is-Sur Martin Cefai – Membru
Is-Sinjura Sandra Grech – Membru
Is-Sur Simon Salomone Reynaud – Membru
Is-Sindku s-Sur Nicky Saliba – Ex Officio
Is-Sinjura Diane Tagliaferro – Segretarja Eżekuttiva.

Ippresjediet il-laqgħa ċ-Chairperson is-Sinjura Marija Saliba.

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

2. APPROVAZZJONI TAL-MINUTI LAQGĦA BIN-NRU. 13/2015
Billi l-minuti tal-laqgħa bin-nru. 13/2015 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.
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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 approvati u ffirmati.

3. PUNTI LI JOĦORĠU MILL-MINUTI LAQGĦA BIN-NRU. 13/2015
UFFIĊĊJU F’ MARSALFORN
Is-Sindku qal li kien tkellem mal-Ministru għal Għawdex dwar il-binja fejn hemm lgħassa tal-Pulizija ta’ Marsalforn. Il-Ministru nfurmah li l-post ma jistax jitwaqqa’;
il-post mibni fuq pjanta tal-Perit Hunting Ford. Infurmah ukoll li sas-sajf li ġej, ilMinisteru tiegħu se jiżviluppa l-post f’ ċentru għat-tfal ta’ Marsalforn u dan ser
jitranġa spejjeż tal-Ministeru.
Il-Viċi Chairperson qal il-Kumitat Amministrattiv bżonn ta’ uffiċċju għandu biex
jaqdi lir-residenti ta’ Marsalforn. Qal jaqbel mal-Ministru li jirranġa l-post u
jagħmel fih youth centre. Sostna li wasal iż-żmien li Marsalforn ikollu l-uffiċċju
tiegħu f’ Marsalforn stess.
Il-Kumitat qabel:
 li Marsalforn ikollu l-uffiċċju tiegħu.
 mhux interessat fil-binja tal-għassa.
 il-Kumitat flimkien mal-Kunsill tinżamm laqgħa mal-Ministru għal Għawdex
dwar il-kirja mad-Dipartiment tal-Artijiet.
Is-Sindku staqsa liċ-Chairperson dwar it-tiswija tas-slipway tal-Qbajjar. IċChairperson qalet li Francois Saliba ma kellux għodda biex jagħmel dak it-tip ta’
xogħol.
Iċ-Chairperson talbet lis-Segretarja Eżekuttiva biex titlob lid-Dipartiment għallGvern Lokali kjarifika dwar is-sejħiet għall-offerti, jekk dawn għandhomx isiru f’isem il-Kunsill Lokali jew il-Kumitat Amministrattiv.

4. KORRISPONDENZA
Sar il-qari ta’ din il-korrispondenza:
Komunikat tad-Dipartiment għall-Gvern Lokali dwar il-ħatra tas-Sur Simon
Salomone Reynaud fil-Kumitat Amministrattiv.
Iċ-Chairperson awgurat lis-Sur Salomone Reynaud ħafna xogħol b’ risq il-lokalita`
ta’ Marsalforn.
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Komunikat tad-Dipartiment għall-Gvern Lokali dwar l-allokazzjoni finanzjarja lillKumitat Amministrattiv għas-sena 2016.
Ittra mibgħuta mid-Direttur Dipartiment tal-Proġetti u Żvilupp fil-Ministeru għal
Għawdex dwar il-meters tad-dawl u tal-ilma tal-promenade tal-Qbajjar.
Is-Segretarja Eżekuttiva għarrfet lill-Kamra bl-ittra li kellu jibgħat l-avukat talKunsill lid-Dipartiment tal-Proġetti u Żvilupp dwar il-kwistjoni tal-meters.
Talba għal kumpens ta’ Anthony Spiteri għal ħsara kaġunata fuq il-vettura tiegħu
fi Triq il-Qbajjar 5 ta’ Diċembru 2015.
Wara li evalwa t-talba u d-dokumenti sottomessa, il-Kumitat approva t-talba għal
kumpens ta’ Anthony Spiteri.
Ittra mibgħuta minn Kristina Agius dwar id-deċiżjoni tal-Kumitat għat-talba tagħha
għal kumpens. Deċiżjoni meħuda mill-Kumitat.

5. ILMENTI U SUĠĠERIMENTI
Nru. KAM 40/2015 – il-Viċi Sindku Daniel Cordina
Biex il-Kunsill Lokali jitlob lill-awtoritajiet konċernata biex sit fuq ġewwa tal-car
park ta’ Marsalforn jiġi mgħoddi lill-Kunsill jew lill-Kumitat biex dan is-sit jintuża
biex fih jitpoġġew dgħajjes u karrijiet tad-dgħajjes.
Is-Sur Cefai qal jekk ser nitolbu għad-devoluzzjoni tas-sit, dan ikun ifisser aktar
responsabbilta` fuq il-Kumitat (eż. jekk jinsterqu xi oġġetti mid-dgħajjes).
Il-Kumitat ma jaqbilx li s-sit għandu jkun amministrat minnu.
Nru. KAM 01/2016 – il-Viċi Sindku Daniel Cordina
Biex isir xogħol ta’ traqqiegħ fi Triq ix-Xagħra.
Is-Sindku qal ix-xogħol ta’ traqqiegħ mill-kuntrattur inbeda. Inġibdet l-attenzjoni
tal-Kamra dwar materjal inferjuri li qed jintuża għal dan ix-xogħol ta’ traqqiegħ. IsSegretarja Eżekuttiva għandha tinforma b’ mod immedjat lill-Perit dwar dan.
PROPOSTI MRESSQA MILL-MEMBRI TAL-KUMITAT U MIS-SINDKU
Iċ-Chairperson Marija Saliba –
√

jinxtraw pjanċi tal-metall biex sas-sajf jinbidlu l-iskalluni tat-turġien u xxogħol isir mill-Beach Cleaning Section.
Approvata.

√

jitwaħħlu bankijiet fil-wied ta’ Marsalforn, mill-parking area l-ġewwa.
Ġie deċiż li ssir sejħa għall-kwotazzjonijiet għal provvista ta’ bankijiet li
jkunu maintenance free.
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√

jinqalgħu bollards bla użu mwaħħla quddiem ħajt tal-kantun fi Triq ix-Xwejni
u jitwaħħlu aktar il-fuq lejn Marsalforn u jekk ikun hemm bżonn isiru aktar
bollards.
Approvata.

√

tinbidel il-bankina ta’ quddiem ir-residenza Summer Breeze fi Triq Manwel
Magro. Approvata.

√

jinżebgħu double yellow lines mal-ġenb tal-garaxx tar-residenza Melbourne
Flts fi Triq Barda.
Ser issir site visit mill-Viċi Chairperson u s-Sur Cefai.

√

jerggħu jitgħattew b’ żebgħa sewda double yellow lines quddiem Herbees fi
Triq il-Qbajjar. Approvata.

Is-Sindku Nicky Saliba –
√

jinżebgħu r-railing tal-Bajja tal-Qbajjar.
Xogħol ta’ żebgħa approvat u jsir mill-Beach Cleaning Section.

√

traqqiegħ ta’ ħofor fil-Menqa. Approvat.

√

jitwaħħlu ħames floodlights fi Triq il-Port, wieħed fl-area tal-għassa u lerbgħa l-oħra minn Ekxa Kiosk sal-Kartell. Approvata.

Il-Kumitat approva l-ikla li kellha ssir għal żmien il-Milied.
Il-Viċi Chairperson Frank Fenech –
√

diversi dgħajjes fit-toroq.
Il-kwistjoni se jsemmiha s-Sindku fil-laqgħa ta’ kull xahar mal-Pulizija.

√

planki mitluqa fil-bidu ta’ Triq Daħlet il-Merżuq.
Ngħaddu ilment lill-Pulizija.

Is-Sur Simon Salomone Reynaud –
Qal inħoss li meta nitkellmu, għandna nitkellmu wieħed wieħed.
Qal għandna naħdmu biex inġibu finanzi biex norganizzaw art festival u music
concerts fl-istaġun tax-xitwa.

6. KISI TA’ TRIQ GĦAR QAWQLA
Kien maqbul li l-Perit joħroġ stima għa kisi bit-tarmak ta’ Triq Għar Qawqla.

7. ONE-WAY TRIQ IL-QBAJJAR
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Saret diskussjoni dwar jekk Triq il-Qbajjar għandhiex issir one-way fix-xhur tassajf u l-kwistjoni tal-ħajt ta’ Triesti mibni fuq art pubblika fi Triq il-Qbajjar.
Dwar il-ħajt ta’ Triesti, is-Sindku ppropona lill-Kumitat li jittieħed parir legali u
jingħata xahar żmien biex jinqala’ l-ħajt u fin-nuqqas nipproċedu fil-Qorti.
Favur
Il-Viċi Chairperson Frank Fenech
Is-Sur Martin Cefai
Is-Sinjura Sandra Grech
Is-Sur Simon Salomone Reynaud.
Kontra
Iċ-Chairperson Marija Saliba.
Il-proposta tas-Sindku għaddiet mill-Kumitat.

8. MATERJA OĦRA
Il-Kumitat qabel li jagħmel sejħa pubblika għal kwotazzjonijiet għall-provvista ta’
żebgħa (għal xogħlijiet ta’ żebgħa fil-bajjiet).

9. AĠĠORNAMENT
Il-laqgħa ntemmet fid-8.45 ta’ filgħaxija. Il-Kumitat aġġorna s-seduta għat-Tlieta,
8 ta’ Marzu 2016 fis-6.00 ta’ filgħaxija.

Marija Saliba
Chairperson

Diane Tagliaferro
Segretarja Eżekuttiva

5

