MINUTI TAL-KUMITAT AMMINISTRATTIV GĦAL MARSALFORN Nru. 49/2014
Kienet addottata Aġenda nru. 44/2014
Iltaqa’ fil-Bini tal-Kunsill Lokali Iż-Żebbuġ
Data: It-Tlieta, l-1 ta’ April 2014
Ħin: Fis-6.30 ta’ filgħaxija
Preżenti għall-laqgħa:Is-Sinjura Marija Saliba – Chairperson
Is-Sur Emmanuel Debono – Deputat Chairperson
Is-Sur Victor Refalo – Membru
Is-Sur Joseph Zammit – Membru
Is-Sindku s-Sur Nicky Saliba – Ex Officio
Is-Sinjura Diane Tagliaferro – Segretarja Eżekuttiva.

Is-Sur George Sacco kien assenti.
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. 48/2014
Billi l-minuti tal-laqgħa bin-nru. 48/2014 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 LAQGĦA BIN-NRU. 48/2014
Ma tqajjmux punti mill-Minuti bin-nru. 48/2014.

4. KORRISPONDENZA
Sar il-qari ta’ din il-korrispondenza:
Ittra ta’ James Said dwar id-deċiżjoni tal-Kumitat li l-bumping cars jintramaw fuq
ġewwa tal-car park t’ isfel. Il-Kumitat qabel li l-bumping cars jintramaw mill-kamra
tad-drenaġġ il-ġewwa u l-luna park mill-bumping cars il-ġewwa.
Komunikat mibgħut mill-Perit Scerri f’ isem is-sidien ta’ Il-Gambero Restaurant u
Il-Kartell Restaurant dwar id-deċiżjoni tal-Kumitat li ma jitpoġġewx imwejjed filpassaġġ pubbliku. Il-Kumitat irreveda d-deċiżjoni u ddeċieda li joħroġ no
objection għat-tqegħid ta’ imwejjed fil-passaġġ.
Ittra mibgħuta minn Transport Malta dwar il-proposta tal-Kumitat li jsir keep clear
bay quddiem Tony’s Flts fi Triq Għar Qawqla. Il-Kumitat qabel li tinbidel ilbankina u minflok issir tal-istenciled concrete.
Ittra mibgħuta mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali dwar ittra li dehret fil-ġurnal
Times of Malta dwar il-promenade tal-Qbajjar.
Is-Sur Refalo qal li għandu jinżel xi ħadd mill-Ministeru għal Għawdex biex jara lbżonnijiet ta’ Marsalforn.
Ittra mibgħuta mid-Direttur tad-Dipartiment għall-Proġetti u Żvilupp dwar l-istat
perikoluż tar-railing tal-promenade tal-Qbajjar.
Ittra mibgħuta mill-Awtorita` dwar l-Ambjent u l-Ippjanar dwar il-bini ta’ lqugħ ta’
siti mhux żviluppata mill-UIF.
Dwar l-applikazzjoni A+ Accessibility Award, il-Kumitat qabel li japplika fuq rampa
għal ġol-baħar fil-bajja ta’ Marsalforn.
Il-Viċi Chairperson irtira mill-kamra tal-laqgħat.
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Applikazzjonijiet
għall-permess tal-Kunsill Lokali
Deċiżjoni meħuda mill-Kumitat
Amministrattiv għal Marsalforn
(i)

Josanne Pace
Applikazzjoni għal provvista temporanja
tal-elettriku ta’ Cake Creations Kiosk fi
Triq il-Munġbell mill-20 ta’ Ġunju sat-23
ta’ Settembru 2014.

Ma
kienx
oġġezzjonijiet.

hemm

5. ILMENTI U SUĠĠERIMENTI
KAM 07/2014 – is-Sindku Nicky Saliba
Għandu talba biex titranġa l-bankina ta’ quddiem il-ħanut tas-suvenirs ta’ John
Galea fi Triq il-Port. Il-Kumitat approva li tinkesa l-bankina.
KAM 10/2014 – Louis Agius
Talab biex jinqala’ litterbin li twaħħal fuq il-promenade faċċata tal-Kaptan
Restaurant fi Triq il-Port. Talba rifjutata – il-bin twaħħal bejn encroachment u
ieħor.
KAM 12/2014 – Jamie Camilleri
Issir ir-rampa tal-garaxx ta’ Tal-Mielħa Crt, Triq is-Sajjied. Talba approvata.

6. SEJĦA GĦALL-OFFERTI
KOSTRUZZJONI TA’ BANKINI FI TRIQ ID-DULURI U TRIQ IL-MUNĠBELL
Is-Segretarja Eżekuttiva għarrfet lill-kamra li kienu ntefgħu żewġ offerti għallkuntratt ta’ kostruzzjoni ta’ bankini fi Triq id-Duluri u Triq il-Munġbell. Qalet li lofferti huma ta’, bil-valur ta’:
Road Construction Co Ltd
Paul Sultana

€53,470.46
€38,702.14.

Il-Kumitat iddiskuta r-rapport tal-Perit dwar iż-żewġ offerti mitfugħa. Il-Kumitat
għażel l-offerta ta’ Paul Sultana li kienet l-irħas waħda.
Is-Sindku qal dan ix-xogħol ta’ pavimentar għandu jinbeda minnufih u jitlesta fi
żmien tmien ġimgħat skont il-kundizzjonijiet speċifiċi tal-kuntratt biex ikun evitat li
nidħlu fis-sajf bix-xogħol.
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7. TRAFFIC CALMING MEASURES
Il-Kumitat iddeċieda li jgħaddi lil Transport Malta sett ta’ pjanti biex jimplimenta
traffic calming measures f’ diversi toroq ġewwa Marsalforn.

8. MATERJA OĦRA
Il-Kumitat approva:
• ix-xiri ta’ żebgħa għas-sinjali ta’ mal-art.
• il-kisi bis-siment ta’ passaġġ fi Triq Daħlet il-Merżuq.
• il-pubblikazzjoni ta’ fuljett tal-Kumitat.

9. AĠĠORNAMENT
Il-laqgħa ntemmet fit-7.45 ta’ filgħaxija u l-Kumitat Amministrattiv aġġorna sine
die.

Marija Saliba
Chairperson

Diane Tagliaferro
Segretarja Eżekuttiva
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