MINUTI TAL-KUMITAT AMMINISTRATTIV GĦAL MARSALFORN Nru. 39/2013
Kienet addottata Aġenda nru. 34/2013
Iltaqa’ fil-Bini tal-Kunsill Lokali Iż-Żebbuġ
Data: It-Tlieta, 16 ta’ April 2013
Ħin: Fil-5.30 ta’ filgħaxija
Preżenti għall-laqgħa:Is-Sinjura Marija Saliba – Chairperson
Is-Sur Emmanuel Debono – Viċi Chairperson
Is-Sur Victor Refalo – Membru
Is-Sur George Sacco – Membru
Is-Sur Joseph Zammit – 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. 38/2013
Billi l-minuti tal-laqgħa bin-nru. 38/2013 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 LAQGĦA BIN-NRU. 38/2013
Ma tqajjmux punti mill-Minuti bin-nru. 38/2013.

Dwar it-trasferiment tal-lamp-post ta’ quddiem ir-residenza ta’ Ms Christine
Steege fi Triq il-Port, ġie deċiż li dak il-lamp-post u ieħor jinqalgħu u jitpoġġew fuq
il-bridge minflok il-lamp-posts li kienu tkissru.

4. KORRISPONDENZA
Sar il-qari ta’ din il-korrispondenza:
Ittra mibgħuta mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali dwar Memo 45/2012 – Skema
ta’ finanzjament ta’ inizjattivi speċjali 2013, proġett propost mill-Kumitat water
culvert fi Triq ix-Xagħra.
Ittra mibgħuta mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali dwar Memo 38/2012 – Skema
inizjattivi ta’ attivitajiet 2012-13, attivita’ proposta mill-Kumitat Festa Familja
Marsalforn.
Ittra mibgħuta mid-Direttur tad-Dipartiment għall-Proġetti u Żvilupp dwar l-arbli
tad-dawl li ma nbidlux fi Triq Sta Marija u fil-bajja tal-Qbajjar.
Komunikat mibgħut mit-Taqsima tal-Beaches dwar blata kbira (tas-sajjieda) li
nqalgħet bil-maltemp u spiċċat fuq il-pitch tal-Otters u biex jinbidlu r-railings ta’
maġenb Otters Restaurant u xi tabelli tat-traffiku fi Triq Sta Marija. Il-Kumitat
qabel li jikri krejn għall-blata u dwar il-bdil tar-railings, issir site visit ma’ talBeaches.
Talba ta’ Mark Vella biex titwaħħal bozza ġdida quddiem il-proprjeta’ tiegħu fillimiti ta’ Triq Marsalforn. Ġie deċiż li ssir site visit mill-Inġinier tal-Kunsill.
Sketch u stima tal-Perit tar-railings propost għall-bajja tal-Qbajjar.
Kien maqlub li:
• ssir sejħa għall-offerti biex isir railing ġdid u jinbidlu l-bollards (isiru tassiment jew tal-ħadid). Fl-offerta, ikun inkluż il-bejgħ tar-railing eżistenti.
• ssir applikazzjoni mal-Awtorita’ dwar l-Ambjent u l-Ippjanar għallfinanzjament tal-proġett mill-UIF.
• site visit mal-Inġinier tal-Kunsill dwar is-sistema tad-dawl.
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Dwar il-laqgħat li kienu ser isiru fil-Ministeru għal Għawdex nhar is-17 u t-18 ta’
April, il-Kumitat qabel li c-Chairperson għandha tmur għal dawn iż-żewġ laqgħat
bħala rappreżentanta tal-Kumitat.
Deċiżjonijiet meħuda millKumitat Amministrattiv
għal Marsalforn

Applikazzjonijiet
għall-permess tal-Kunsill Lokali

(i)

Applikazzjonijiet
għal
provvista
temporanja tal-elettriku ta’ Matthew
Spiteri fil-parking area tal-promenade
tal-Qbajjar mis-26 ta’ Ġunju sas-26 ta’
Settembru 2013.

Ma
kienx
hemm
oġġezzjonijiet
għallapplikazzjonijiet ta’ Spiteri.

(ii)

Soċjeta’ Filarmonika Leone.
Programm mużikali nhar it-23 ta’ Lulju
2013 fil-Menqa.
Il-palk jintrama ġurnata qabel.

Approvata.

(iii)

Applikazzjonijiet għall-permessi għal
tqegħid ta’ imwejjed u siġġijiet fuq ilpromenade ta’ Marsalforn minn diversi
operaturi.

Applikazzjonijiet ser ikunu
diskussa f’ sedua oħra.

5. SEJĦIET GĦALL-OFFERTI U KWOTAZZJONIJIET
KOSTRUZZJONI TA’ BANKINI FI TRIQ IL-QBAJJAR U TRIQ IL-MUNĠBELL
Is-Segretarja għarrfet lill-Kamra li kienu ntefgħu sitt offerti għall-kostruzzjoni ta’
bankini fi Triq il-Qbajjar u Triq il-Munġbell. Hija qalet li l-offerti huma ta’, bil-valur
ta’:
Pius Attard
€111,351.22
Paul Sultana
€95,879.88
Bugeja Bros Ltd
€123,928.30
Joseph Mercieca
€137,802.45
A & E Mintoff
€75,060.08
Gatt Tarmac Ltd
€106,384.47
Qalet l-offerti kollha kellhom bid bond valida.
Il-Kumitat iddiskuta r-rapport tal-Perit dwar l-offerti mitfugħa. Il-Kumitat għażel lofferta ta’ Paul Sultana (sakemm Sultana jikkonferma d-data tat-testijiet u l3

literature li għadda mal-offerta) li kienet l-irħas offerta li tissodisfa l-kriterji tarrekwiżiti mitluba.
PROVVISTA U KONSENJA TA’ ŻEBGĦA
Is-Segretarja Eżekuttiv qalet li kienu ntefgħu żewġ kwotazzjonijiet għall-provvista
u konsenja ta’ żebgħa. Hija fetħet il-kwotazzjonijiet mitfugħa.
Il-kwotazzjonijiet huma ta’, bil-valur ta’:
Żebgħa taż-żejt
1 ltr

2.5ltr

DDS Ltd

€6.50

€14.25

Rapa Showrooms Co Ltd

€6.70

€14.70

Żebgħa tal-ħitan
5ltr

5 ltr

10ltr

20ltr

€25.66

€15.75

€28.73

€56.00

€26.90

€15.40

€28.50

€55.50

Il-Kumitat iddeċieda li jixtri ż-żebgħa taż-żejt mingħand DDS Ltd u ż-żebgħa talħitan mingħand Rapa Showrooms Co Ltd; għażel l-irħas prezzijiet miż-żewġ
kwotazzjonijiet.

6. BLUE FLAG GĦALL-BAJJA TA’ MARSALFORN
Is-Segretarja Eżekuttiva qrat dokument li kienet talbet lil Malta Tourism Authority
dwar ir-rekwiżiti biex bajja tkun rikonoxxuta bħala Beach of Quality. Ġie deċiż li cChairperson issemmi fil-laqgħa li kellha ssir fil-Ministeru għal Għawdex is-servizzi
u l-miżuri ta’ sigurta’ meħtieġa biex il-Bajja ta’ Marsalforn tkun tikkwalifika għal
Beach of Quality.

7. ILMENTI U SUĠĠERIMENTI
KAM 09/2013 – iċ-Chairperson
Ġibdet l-attenzjoni li hemm tarmak maqlugħ fit-tarf tal-parking area fi Triq il-Plejju.
Il-Kumitat approva t-tiswija tal-ħsara li hemm; jagħmel ix-xogħol il-kuntrattur tattarmak.

8. MATERJA OĦRA
Il-Kumitat approva dawn ix-xogħlijiet:
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• il-bdil ta’ tabelli tat-traffiku (stima ta’ €1,217 mingħajr ix-xogħol li jista’ jkun
hemm bżonn isir fuq il-poles).
• iż-żebgħa tal-bankijiet ta’ fuq il-promenade tal-Qbajjar.
• it-tabella ‘Loading / Unloading’ fil-bidu ta’ Triq Santa Marija ssir bil-ħin mid9.00 ta’ filgħodu sas-1.00 ta’ wara nofsinhar.
• fi Triq il-Wied, it-triq tal-Electra Guesthouse, jitħawwlu żewġ siġriet fil-konok
li ngħalqu bil-konkos minn ħaddiema tal-Public Works.
• titwaħħal bozza ġdida maġenb il-latrina tal-car park.
• jingħalqu toqob ġoċ-ċint fuq il-promenade ta’ Marsalforn (jingħalqu bilbricks u s-siment; jagħmel ix-xogħol Michael Scerri).
Kien miftiehem li:
• r-recycling bins tar-ristoranti jitħallew fejn qegħdin fi Triq il-Wied.
• tintbagħat reminder lill-Awtorita’ dwar l-Ambjent u l-Ippjanar dwar il-bini ta’
ħitan tal-ilqugħ ta’ diversi siti mhux mibnija f’ Marslforn.

9. AĠĠORNAMENT
Il-laqgħa ntemmet fit-8.00 ta’ filgħaxija u l-Kumitat Amministrattiv aġġorna sine
die.

Marija Saliba
Chairperson

Diane Tagliaferro
Segretarja Eżekuttiva
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