MINUTI TAL-KUMITAT AMMINISTRATTIV GĦAL MARSALFORN Nru. 15/2011
Iltaqa’ fil-bini tal-Kunsill Lokali Iż-Żebbuġ
Data: It-Tnejn, 25 ta’ Lulju 2011
Ħin: Fil-5.30 ta’ filgħaxija
Preżenti għall-laqgħa:







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

Ippresjediet il-laqgħa 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. 14/2011 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 approvati u
ffirmati.
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3. PUNTI LI JOĦORĠU MILL-MINUTI
Il-Kumitat iddeċieda li jibgħat ittra lis-Sinj. Ruth Frau li kienet applikat biex tarma
luna park fil-car park ta’ Marsalforn u tintalab tagħti spjegazzjoni għaliex ma
niżżlitx il-luna park wara li kienet ikkonfermat mal-Kumitat u anke wegħdet li ser
tikkontribwixxi f’ attivita’ tal-Kumitat.
Saret referenza għall-permess tal-bumping cars. Is-Sur Refalo qal tal-bumping
cars mhux konformi mal-permess għax ma ħallasx id-drittijiet dovuta lidDipartiment tal-Artijiet għas-snin 2010 - 2011. Is-Segretarja Eżekuttiva qalet li
Said kien ħallas tal-2010.
Il-Kumitat approva li jsiru mwejjed għal fuq il-Bajja ta’ Marsalforn, spiża ta’ €150.

4. KORRISPONDENZA
Sar il-qari ta’ din il-korrispondenza:Ittra mibgħuta minn Francis Borg fejn issuġġerixxa li ssir pedestrian crossing fi
Pjazza San Pawl. Il-Kumitat ftiehem li jibgħat jgħarraf lis-Sur Borg bil-proġett talMinisteru għal Għawdex (il-ftuħ ta’ triq minn Triq ix-Xagħra għal ġol-car park).
Iċ-Chairperson issospendiet l-aġenda biex indirizza l-Kumitat is-Sur Cutajar ta’ l’
Aragosta Restaurant.
E-mail tal-Kumpanija GO dwar it-twaħħil ta’ litter bin maġenb il-booth tat-telefon
fil-Menqa.
Applikazzjonijiet għal permess
Deċiżjonijiet meħuda
mill-Kumitat Amministrattiv għal
Marsalforn
Jason Vella ta’
Buzzy Kids Entertainment
Divertiment għall-pubbliku
(bouncy castles, logħob, eċċ – daqs
tal-area 20 pied b’ 20 pied)
quddiem Gelat D’ Or fi Triq il-Port
għal diversi ġranet matul
Lul – Sett’ 11.

Rifjutata.

Soċjeta’ Filarmonika Leone
Biex jittella’ programm mużikali
nhar is-26 ta’ Lulju 2011 fil-Menqa.

Approvata.

2

L-Awtorita’ ta’ Malta għat-Turiżmu
Kunċert mill-Banda tal-Forzi Armati
ta’ Malta nhar is-27 ta’ Lulju 2011 f’
Marsalforn
(il-Kumitat ser jipprovdi t-trasport
għall-mużiċisti).

Approvata.

Leġjun ta’ Marija
Biex issir Manifestazzjoni Marjana
nhar it-28 ta’ Lulju 2011
fi Triq il-Wied, Marsalforn.

Approvata.

Ekxa Kiosk
Divertiment għall-pubbliku
nhar il-5 ta’ Awwissu u d-9 u l-10 ta’
Settembru 2011 f’ Misraħ M’ Anġ
Refalo.

Approvata.

Is-Sindku għarraf lill-Kamra li fl-aħħar Ħadd ta’ Awwissu ser isiru l-kwaranturi f’
Marsalforn.
Gozo Arts Alive
Fiera tat-tiġijiet u divertiment għallpubbliku mid-9 sal-11 ta’ Settembru
2011 fil-Menqa.

Approvata.
(jinbidlu l-ġranet li għalihom qed
jintalab il-permess peress li diġa
hemm attivitajiet oħra).

Applikazzjoni tal-Korp Enemalta
għal provvista temporanja talelettriku ta’ Michael Meilak
Street hawker mis-27 ta’ Lulju sas27 ta’ Awwissu 2011 fil-Bajja ta’
Għar Qawqla.

Ma kienx hemm oġġezzjonijiet
għall-applikazzjoni ta’ Meilak.

E-mail ta’ Emma Mallia fejn talbet biex isiru parking bays fi Triq Għar Qawqla.
Il-Kumitat qabel li:
• jħammel u jnaddaf triq li tiżbokka fi Triq Lapsi mblukkata bit-terrapien;
jagħmel ix-xogħol Richard Axiaq.
• ssir laqgħa għal tal-ħwienet il-Ħamis 4 ta’ Awwissu 2011 fl-4.30pm fil-bini
tal-Kunsill dwar il-proposta li l-istabbilimenti kollha ta’ Marsalforn jingħataw
estensjoni ta’ erba’ imwejjed oħra, żieda mal-encroachment eżistenti.

5. SEJĦA GĦALL-OFFERTI
Rikostruzzjoni u kostruzzjoni ta’ ħitan tas-sejjieħ fi Triq il-Qbajjar
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Is-Segretarja Eżekuttiva fetħet iż-żewġ offerti mitfugħa għall-Kuntratt tarrikostruzzjoni u kostruzzjoni ta’ ħitan tas-sejjieħ fi Triq il-Qbajjar (proġett ta’ Eko
Għawdex). Qalet li hi kienet issiġġillat l-offerti mitfugħa peress li kienet waħedha
fil-ħin tal-egħluq tal-offerti.
L-offerti huma ta’, b’ valur ta’:
Jason Gauci

€82,072
(mingħajr garanzija bankarja)

Joseph Portelli

€51,367.

Il-Kumitat għażel l-offerta ta’ Joseph Portelli li kienet l-unika offerta valida. IlKumitat qabel li joħroġ l-ordni tax-xogħol lill-kuntattur.

6. PROĠETTI GĦAL MARSALFORN
Memo 55/2011 – Skema ta’ finanzjament għall-proġetti u inizzjattivi millKumitati Amministrattivi
Il-Kumitat qabel li jissottometti applikazzjoni għall-irranġar ta’ Triq il-Wied, millpompa tad-drenaġġ il-ġewwa.
Dwar il-fondi tal-UIF tal-MEPA, is-Segretarja Eżekuttiva qrat komunikat tal-MEPA
li jikkonferma li jista’ jsir xogħol ta’ pavimentar fil-lokal mill-fondi tal-UIF.

7. L-ISKIPS ON WHEELS F’ MARSALFORN
Kien maqbul li jitnaddaf il-madwar tal-iskips on wheels fil-car park u s-CCTV li lKunsill għandu fi Triq iż-Żebbuġ tkun trasferita għall-parking.

8. ILMENTI
Dan l-item ma kienx diskuss.

9. MATERJA OĦRA
Il-Kumitat qabel li:
• issir quddiesa (minn fuq il-baħar) u tberik tad-dgħajjes nhar it-8 ta’ Awwissu
2011 fis-7.30pm fil-port fl-okkażjoni tal-ftuħ tal-istaġun tal-lampuki.
• tintbagħat reminder lill-Ministeru għal Għawdex dwar il-possibbilita’ li
tiddawwal Triq il-Qbajjar (fejn għandhom ir-razzett ta’ Cefai).
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• site visit mal-Perit dwar ir-railings proposta għal quddiem il-Knisja ta’ San
Pawl.
• isir ‘STOP’ mal-art bejn il-bini Calypso Diving Centre u l’ Forno Restaurant.
• isiru l-parking bays fi Triq Sta Marija.
• Triq il-Qbajjar, mill-kantuniera ta’ Triq Barda sa Triq il-Forn, issir one-way
fid-direzzjoni lejn Marsalforn.
• tinġibed l-attenzjoni tad-Direttur – Dipartiment tal-Proġetti u Żvilupp dwar
Triq ix-Xagħra.
• tinżebgħah/tinbidel it-tabella ta’ twissija għall-għawwiema fi Triq Għar
Qawqla
• tinġibed l-attenzjoni tad-Direttur – Dipartiment għat-Turiżmu u Żvilupp
Ekonomiku dwar it-tindif tal-wied prinċipali u l-car park ta’ Marsalforn.
• site visit mal-Perit dwar pjattaforma tal-konkos u sellum fil-Bajja ta’ Għar
Qawqla.
• talba lill-Ministeru għal Għawdex biex isir passaġġ tal-konkos fil-baħar u
railings għal dawk li jkunu jridu jinżlu minn maġenb il-paletta quddiem lgħassa.
• tingħata manutenzjoni n-notice board tal-Kunsill; jagħmel ix-xogħol Ġanni
Cini.
• talba lill-Ministeru għal Għawdex biex tiddawwal l-area fejn ser jitpoġġew ilkarrijiet tad-dgħajjes.
Ġie deċiż li l-attivita’ Colours in September issir fit-3 ta’ Settembru 2011.

10. AĠĠORNAMENT
Il-laqgħa ntemmet fid-9.15 ta’ filgħaxija u l-Kumitat Amministrattiv aġġorna sine
die.

Maria Saliba
Chairperson

Diane Tagliaferro
Segretarja Eżekuttiva
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