MINUTI TAL-KUMITAT AMMINISTRATTIV GĦAL MARSALFORN Nru. 50/2014
Kienet addottata Aġenda nru. 45/2014
Iltaqa’ fil-Bini tal-Kunsill Lokali Iż-Żebbuġ
Data: It-Tlieta, 13 ta’ Mejju 2014
Ħin: Fil-5.30 ta’ filgħaxija
Preżenti għall-laqgħa:






Is-Sinjura Marija Saliba – 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.

Il-Viċi Chairperson is-Sur Emanuel Debono kien skużat.
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. 49/2014
Billi l-minuti tal-laqgħa bin-nru. 49/2014 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.
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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. 49/2014
Rigward il-bumping cars, il-Kumitat ftiehem li jitlob laqgħa mal-Perit Mariella
Xuereb tal-Ministeru għal Għawdex dwar il-fatt li l-Ministeru qed joġġezzjona
għas-sit approvat mill-Kumitat.
Ġie deċiż li ssir talba għal laqgħa mas-Supritendent tal-Pulizija dwar il-van talġelat Champions u d-diversi dgħajjes imxerrda mat-toroq ta’ Marsalforn.
Dwar it-traffic management approvat għat-toroq ta’ madwar il-knisja, kien
miftiehem li jagħmel is-sinjali ta’ Dragons’ Teeth biss.

4. KORRISPONDENZA
Sar il-qari ta’ din il-korrispondenza:
Ittra mibgħuta mill-Awtorita` dwar l-Ambjent u l-Ippjanar fejn il-Kumitat ġie nfurmat
li l-applikazzjoni għal fondi tal-UIF għall-proġett ta’ poġġaman tal-ħadid
galvanizzat u sistema ġdida ta’ dwal fil-Bajja tal-Qbajjar kienet approvata.
Ġie deċiż li:
 toħroġ l-ordni tal-poġġaman lill-kuntrattur.
 issir sejħa għall-offerti għal provvista u stallazzjoni ta’ dwal dekorattiv.
Ittra ta’ Maria Homoki fejn talbet biex il-Kumitat jikkunsidra li minflok tħallas ir-rata
dovuta għal kull ġurnata, torganizza żewġ attivitajiet bla ħlas fil-lokalita`. It-talba
kienet rifjutata.
Ittra mibgħuta mis-sid tar-ristorant Jessica’s Delights dwar talba għal lampa ġdida
fil-belvedere ta’ Triq il-Wied. Is-Segretarja Eżekuttiva qalet it-talba għal lampa
ġdida kienet rifjutata mill-Enemalta u l-Kumitat ingħata permess biex iwaħħal
lampa n-naħa tal-bini.
Ittra ta’ Dr Anna Mifsud Bonnici għan-nom tal-Prim Imħallef Emeritus Profs G
Mifsud Bonnici dwar il-bini ta’ ċentru ċiviku flok l-għassa tal-Pulizija
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Applikazzjonijiet
għall-permess tal-Kunsill Lokali

(i)

Deċiżjoni meħuda mill-Kumitat
Amministrattiv għal Marsalforn

John Cefai
Għal kiri ta’ canoes fil-Bajja ta’ Marsalforn
(daqs tal-area 6.5sqm).

Rifjutata – area fiż-żona
riservata għall-għawm.

(ii) Jugs Malta
Biex jintrama McDonalds Van nhar is-17
ta’ Mejju 2014 f’ Marsalforn.

Approvata.

(iii) WOW Gozo
Għal kiri ta’ apparat tal-baħar fil-Bajja ta’
Marsalforn.

Rifjutata – M’ hemmx
spazju adekwat.

(iv) Perit Emanuel Vella
(Victor Axiaq)
Għal tqegħid ta’ imwejjed u siġġijiet
faċċata ta’ Seafront Cafeteria fi Triq ilWied.

Ma
kienx
oġġezzjonijiet.

(v) Mifsud Bros Ltd
Attivita` Tug of War nhar l-24 ta’ Mejju
2014 fil-Bajja ta’ Marsalforn.

Approvata.

hemm

5. ILMENTI U SUĠĠERIMENTI
KAM 08/2014 – Florian Farrugia
Talab biex issir bankina quddiem sit mhux mibni fi Triq il-Qolla s-Safra. Kien
miftiehem li l-bankina ma ssirx għalissa.
KAM 13/2014 – Jason Zammit
Isiru sinjali ta’ direzzjoni juru Qbajjar / Xwejni fi Triq il-Qbajjar u fil-bidu ta’ Triq
Santa Marija. Talba approvata mill-Kumitat.
KAM 15/2014 – Fabrizio Farrugia
Tiswija tal-bankina ta’ mar-residenza Koala Bear, Triq il-Qolla s-Safra. Xogħol
approvat mill-Kumitat.
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KAM 16/2014 – Vincent Vella
Talab biex isir double yellow line mal-ġenb tal-garaxx ta’ Ramlija Crt fi Triq ilKaptan Frank Debono. It-talba kienet approvata.
KAM 17/2014 – Joe Galea
Ilmenta dwar l-iskip on wheels ta’ Triq Għar Qawqla. Deċiżjoni tittieħed f’ seduta
oħra.
KAM 18/2014 – Karen Caruana
Biex jinżabar il-bruk li hemm barra r-railing fil-promenade tal-Qbajjar. Xogħol
approvat mill-Kumitat.
Is-Sur Refalo rtira mill-Kamra tal-laqgħat.

6. MATERJA OĦRA
Is-Sindku għarraf lill-kamra li qed ikun propost mill-Ministru għal Għawdex biex
flimkien mal-Kumitat isir upgrade tal-promenade tal-Qbajjar. Is-Sindku ppropona
biex is-somma ta’ €100,000 mill-UIF tintefaq fuq dan il-proġett u d-differenza
joħroġha l-Ministeru għal Għawdex.
Is-Sur Sacco qal ma jaqbilx mal-proposta tas-Sindku u qal għandu jitkompla lproġett tal-bankini.
Iċ-Chairperson u s-Sur Zammit qablu mal-proposta tas-Sindku li €100,000 millUIF imorru għall-upgrade tal-promenade.
Ġie deċiż li mis-16 ta’ Ġunju 2014, iż-żibel jibda jinġabar kuljum.
Is-Sur Sacco rtira mill-Kamra tal-laqgħat u ntilef il-quorum.

7. AĠĠORNAMENT
Iċ-Chairperson aġġornat is-seduta għal Ġimgħa 22 ta' Mejju 2014.

Marija Saliba
Chairperson

Diane Tagliaferro
Segretarja Eżekuttiva
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