MINUTI TAL-KUMITAT AMMINISTRATTIV GĦAL MARSALFORN Nru. 23/2011
(Kienet addottata l-Aġenda KAM 20/2011)
Iltaqa’ fil-Bini tal-Kunsill Lokali Iż-Żebbuġ
Data: It-Tlieta, 27 ta’ Diċembru 2011
Ħin: Fit-8.30 ta’ filgħodu
Preżenti għall-laqgħa:






Is-Sinjura Maria Saliba – 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.

Id-Deputat Chairperson is-Sur Emanuel Debono kien skużat.
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. 22/2011 u tal-Laqgħa Urġenti tat-2 ta’ Diċembru
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.
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Minħabba li kien jidher li kulħadd kien favur, dawn il-minuti ġew approvati u
ffirmati.

3. PUNTI LI JOĦORĠU MILL-MINUTI
MINUTI 22/2011 TAT-TLIETA 22 TA’ NOVEMBRU 2011
Is-Sindku rrefera għall-pġ 2 l-item Korrispondenza u d-deċiżjoni tal-Kumitat li ssir
sejħa għall-offerti hekk kif approvat mid-dipartiment għal kisi bil-konkos ta’ parti
minn Triq Daħlet Ta’ Merżuq. Is-Sindku qal l-istima kienet saret fuq Kuntratt li
għandu l-Kunsill u jekk issir sejħa għall-offerti; il-probabbilita’ tkun li l-prezzijiet se
jkunu għola. Is-Sindku għarraf lill-Kamra bl-ittra li l-Kunsill bagħat lid-Dipartiment
dwar il-materja.
Dwar id-deċiżjoni li ssir sejħa għall-offerti għall-proġett ta’ kisi bil-konkos ta’ parti
minn triq fil-wied ta’ Marsalforn, is-Sindku staqsa l-Kumitat ikkunsidra jagħmel ixxogħol bil-kuntratt li għandu l-Kunsill? Is-Segretarja Eżekuttiva qalet il-proġett se
jkun kisi ta’ triq bil-konkos.
Is-Sindku rrefera għat-tiswija tal-playhouse tal-promenade tal-Qbajjar u staqsa x’
passi ttieħdu biex isir ix-xogħol? Is-Segretarja Eżekuttiva qalet il-kuntrattur kien
infurmaha li s-slides tal-playhouse dejjem hekk kienu, ftit tal-ispazju bejn slide u
oħra. Qalet pero’ l-kuntrattur kien ser jagħlaq bl-injam dak l-ispazju.
MINUTI TAL-LAQGĦA URĠENTI TAT-2 TA’ DIĊEMBRU 2011
Ma tqajjmux punti mill-minuti tal-Laqgħa Urġenti tat-2 ta’ Diċembru 2011.

4. KORRISPONDENZA
Sar il-qari ta’ din il-korrispondenza:Ittra ta’ approvazzjoni mibgħuta mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali għat-talba talKunsill biex Triq Daħlet Ta’ Merżuq tinkesa bil-konkos b’ kuntratt tax-xogħol li lKunsill diġa għandu.
Il-Kumitat iddeċieda:
•
•

li jikteb lid-Dipartiment tad-Drenaġġ dwar in-nuqqas tas-servizz tad-drenaġġ fi
Triq Daħlet ta’ Merżuq u l-fatt li t-triq ser tinkesa bil-konkos.
il-Perit jagħmel pjanta turi liema parti tat-triq tkopri l-istima li kien ħareġ.

Komunikat mibgħut mill-Environmental Landscapes Consortium dwar dwal għassoft areas ta’ Triq ir-Rabat. Il-Kumitat qabel li jixgħel is-soft area tad-daħla ta’
Marsalforn.
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Ittra ta’ James Said fejn talab biex il-Kumitat jerġa’ jikkunsidra t-talba tiegħu biex
jarma l-bumping cars fil-car park (sajf 2012) u biex ikun preżenti għal laqgħa talKumitat. Il-Kumitat laqa’ t-talba ta’ Said biex ikun preżenti għall-laqgħa talKumitat li jmiss. Kienet diskussa l-possibbilita’ li l-bumping cars jintramaw fuq ilwied ta’ Marsalforn.
Ittra ta’ Dr Valerie Said fejn għarrfet lill-Kumitat bl-attivita’ Baby Walk for Charity li
se ssir il-Ħadd 8 ta’ Jannar tibda mill-Menqa u tispiċċa l-promenade tal-Qbajjar.
Ma kienx hemm oġġezzjonijiet għal din l-attivita’.
Korrispondenza tal-Perit Scerri dwar id-drittijiet dovuta lilu fuq il-proġett Ġnien itTlett Għoljiet. Is-Sindku għarraf lill-Kamra bil-laqgħa li hu kellu mas-Segretarju
Permanenti tal-Ministeru għal Għawdex dwar il-materja.
Komunikat mibgħut minn Nicholas u Matthew fejn talbu lill-Kumitat jikkunsidra li
flimkien magħhom itella’ kunċert ġewwa Marsalforn is-sajf li ġej. Il-Kumitat ma
laqax it-talba.

5. FESTI PAWLINI MARSALFORN
Għall-festi Pawlini li jsiru f’ Marsalforn, il-Kumitat approva:
•
•

marċ mat-toroq ta’ Marsalforn mill-Banda Sta Marija taż-Żebbuġ.
b’ €1,000 logħob tan-nar tal-art mingħand Nicky Saliba.

6. ILMENTI
Ilment KAM 29/2011 – Mario Scicluna
Talab biex tinqala’ l-lampa minn mar-residenza nru. 19 fi Triq il-Forn billi l-post
kien se jitwaqqa’. Il-Kumitat qabel li din il-lampa titwaħħal ma’ post ieħor filviċinanza fl-istess triq.
Dwar il-proġett tal-front ta’ Marsalforn, is-Sindku għarraf lill-Kamra li kien inbeda lproċess tat-tendering.

7. MATERJA OĦRA
Il-Kumitat approva:
•
•

il-kisi bil-konkos tal-art taħt l-iskips on wheels u l-area quddiem l-istess skips
u l-bins tal-bring-in site tal-car park ta’ Marsalforn; jagħmel ix-xogħol Louis
Attard.
titwaħħal tabella turi Slippery / Use stairs maġenb il-Banju tal-Isqof.
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8. AĠĠORNAMENT
Il-laqgħa ntemmet fil-10.45 ta’ filgħodu u l-Kumitat Amministrattiv aġġorna sine
die.

Maria Saliba
Chairperson

Diane Tagliaferro
Segretarja Eżekuttiva
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