Kontinwazzjoni tas-Seduta Nru. 62/2011 tas-7 ta’ Frar 2011
Iltaqa’ fil-Bini tal-Kunsill Lokali Żebbuġ
Data: it-Tnejn 7 ta’ Frar 2011
Ħin: Fl-10:10 ta’ filgħodu
Preżenti għall-laqgħa:






Is-Sur Carmelo Saliba – Sindku
Is-Sur Joseph Bajada – Deputat Sindku
Is-Sur Joseph Camilleri – Kunsillier
Is-Sur Harry Debono – Kunsillier
Is-Sur Victor Refalo – Kunsillier
Is-Sur Carmelo Grima – A/Segretarju Eżekuttiv.

Ippresjeda l-laqgħa s-Sindku Carmelo Saliba.
TALBA
Il-Laqgħa bdiet bit-talba mis-Sindku.
APPROVAZZJONI TAL-MINUTI TAL-LAQGĦA PREĊEDENTI
Il-Minuti tal-laqgħa preċedenti ttieħdu bħala moqrija billi dawn ntbagħtu d-dar minn qabel.
Punti mqajma mill-minuti tal-laqgħa preċedenti
(1) Is-Sur Joseph Camilleri qajjem il-punt dwar il-minuti preċedenti. Hu talab li fil-pproċess talħlas tal-kont ta’ Power Sound tiġi is-Segretarja Eżekuttiva tal-Kunsill Diane Tagliaferro biex laffarijiet jiġu ċċarati invista ta’ korrispondenza li għaddiet mad-Dipartiment tal-Gvern Lokali filpreżenza tal-avukata.
Din it-talba tal-Kunsillier Camilleri ġiet approvata b’5 voti favur u 0 kontra. Is-segretarju għandu
jniżżel din it-talba fil-minuti tal-lum.
(2) Is-Sur Joseph Camilleri irrimarka li fil-laqgħa preċedenti kien hemm membri tal-publiku li
tniżżlu u kien hemm oħrajn li ma tniżżlux. Is-segretarju qal li ser iniżżilhom iżda l-Kunsill
unanimament iddikjara li m’hix proċedura li jitniżżlu l-membri tal-pubbliku. Is-segretarju qal li
għal quddiem mhu ser iniżżel xejn biex joqgħod għall-użanza tal-Kunsill.
(3) Is-Sur Joseph Camilleri staqsa għas-CVs ta’ tnejn mill-bidders u s-segretarju kkonferma li
kien hemm dokumenti li hu ma kienx rahom iżda li fil-fatt kienu fil-File. Is-segretarju qal li fuq
dak li ġara, għal quddiem ser jagħmel nota biex ħadd ma jżid dokumenti mal-offerti.
(4) il-Kunsillier is-Sur Victor Refalo lmenta li hu missu kien mistieden biex jagħmel parti millaqgħa li saret bejn is-Sindku, is-Segretarju u l-Perit Edward Scerri.
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Approvazzjoni tal-Minuti tal-Kumitat Amministrattiv ta’ Marsalforn.
Billi dawn il-minuti kienu mibgħuta minn qabel, ġew meħuda bħala moqrija.
Riżultat tal-Presepji.
Qabel ma nfetħu r-riżultati tal-presepji l-Kunsill iddikjara li jagħti l-ewwel, it-Tieni u t-Tielet
Premju taż-żewġ kategoriji i.e. Kbar u żgħar.
Il-Kunsill qabel li ssir reception żgħira lill-parteċipanti kollha.
Dwar talba għal donazzjoni lill-Għaqda Presepji, il-Kunsill innota li mhix fil-parametri tal-Kunsilli
li jingħataw donazzjonijiet. Iżda jista’ jsir ħlas tax-xogħol magħmul.
Is-Sindku hawnhekk ippropona li bħala consolation prize nagħtu ‘membership fee’ mal-Għaqda
Presepji bħala ħlas.
Korrispondenza
Email minn Manuel Tabone (Ministeru ghal Għawdex) – Talba għal Laqgħa mal-Kunsill u cChairperson ta’ Malsalforn
Applikazzjoni għal Dawl Temporanju minn Josanne Pace
Applikazzjoni għal Dawl Temporanju minn Maria Homoki
Applikazzjoni għal Dawl Temporanju minn Jason Axiak
Ittra minn Transport Malta – New Bus Shelters Triq il-Qolla s-Safra, Triq il-Qbajjar u Triq Santa
Marija
Email minn Net TV – Programm ġdid fuq Net TV. Il-Kunsill qabel li nieħdu sehem f’dan ilProgramm.
Ittra mid-Direttorat għas-servizzi Edukattivi – Grawnd tal-iskola Primarja. Din għandha tiġi
diretta lill-Perit tal-Kunsill.
Email mill-Awtorita tat-Turiżmu – Recitals fuq l-Orgni. Il-Kunsill jaqbel u għandna nikkuntattjaw
lill-Arċipriet.
Ittra minn Heritage Malta – Ħarġiet Kulturali
Ittra minn The Malta Experience – Żjajjar għal The Malta Experience
Arka Foundation
Wara talba minn Arka għal donazzjoni, il-Kunsill iddikjara li ma nistgħux nagħtu donazzjoni. IsSindku poġġa din l-idea għad-diskussjoni. Is-Sur Harry Debono ssuġġerixxa sparar fuq plattini,
iżda l-Kunsill jista’ jsib diffikulta għal dan. Is-Sindku qal li nistgħu ngħidu lil Arka biex jagħtuna
aktar informazzjoni. Is-Sur Joseph Camilleri qabel li f’Marsalforn tista’ ssir xi attivita. Is-Sur
Victor Refalo issuġġerixxa li nikru Sala u l-attivita ssir fiha bħala Fund-Raising. Il-Kunsill qabel
li nġibu lil Marion.
Attendenza
Il-Kunsillier Harry Debono ħareġ mill-Kamra tal-laqgħat f’dan il-ħin.
Part Time Clerk tal-Kunsill.
Is-Sindku qal li Ms Joanne Grima għandha mnizzel fil-kuntratt bejn il-Kunsill u d-Dipartiment
tal-Libreriji Pubbliċi li tista’ taħdem għal numru ta’ siegħat mal-Kunsill taż-Żebbuġ u li fil-fatt qed
tagħmel xogħol għall-Kunsill u titħallas mill-Kunsill. Anke hi mniżżla bħala impjegata tal-Kunsill
fir-records tal-Employment & Training Corporation (ETC). Il-Kunsill jista’ jżidilha numru ta’
siegħat ta’ xogħol mal-Kunsill. Is-Segretarju għandu jġib id-dokumenti mill-ETC għaddispożizzjoni tal-Kunsill u tal-Kunsillieri.
Offerta għal servizz ta’ Perit
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Kif intqal f’laqgħat preċedenti l-Kunsill kellu 3 offerti għal dan is-servizz, viz:
1) Perit Cornelia Tabone bi 3.5%
2) Perit Noel Debattista bi 2.36%
3) Perit Edward Scerri li kkwota tariffa K
Is-Sindku poġġa l-Każ għad-diskussjoni. Hu beda biex qal li meta tqabbel it-Tenders tara li
f’każi tender waħda hi irħas minn oħra u f’każijiet tqum iktar. Kien hemm offerti li ma kienux
mitluba. Hu qal għalhekk li hu ser jimxi mal-aktar waħda skond il-liġi dik tal-Perit Edward Scerri
li kkwota Tariffa K u l-vot tiegħu jagħtih lit-Tender tal-Perit Edward Scerri. Meta talab il-vot tasSur Joseph Bajada, dan kien indeċiż u ma vvutax. Meta ġie biex jivota is-Sur Joseph Camilleri
qal li Tariffa K setgħet kienet emendata u għalhekk qed jitlob li nqabbdu perit indipendenti billi
din għandha titqies globalment. Meta ġie biex jivvota s-Sur Victor Refalo, dan talab li jinħatar
bord ta’ 3 periti għall-konsiderazzjoni tal-offerta. Is-Sindku hawnhekk qabel ma’ dan issuġġeriment tas-Sur Refalo u kulħadd qabel li nimxu fuq din id-direzzjoni. Il-Kunsillier Harry
Debono kif intqal qabel, ma kienx preżenti għal din il-parti tal-laqgħa.
Karnival 2011
Is-Sindku qal li avviċinawh 3 persuni li lesti jarmaw karru għall-Karnival fiż-Żebbuġ. Kien hemm
membri li qalu li jista’ jkun hemm aktar. Il-Kunsill għalhekk għandu joħroġ avviżi biex il-pubbliku
jkun jaf bil-proposti tal-Kunsill.
Il-Kunsill iddeċieda li norganizzaw Kostumi bil-Foam, Kostumi Bla Foam u Maskarati u
jingħataw l-ewwel, it-tieni u t-tielet premju. Dwar premijiet il-Kunsill iddeċieda li nonfqu Ewro
450 għall-Karrijiet, Ewro 200 għall-oħrajn. Ewro 100 għal Gozo Friends Dancing
Patching
Għall-aħħar tal-laqgħa il-Viċi Sindku Joseph Bajada ġibed l-attenzjoni għal toroq li għandhom
bżonn l-attenzjoni. Hu ssuġġerixxa li nfornu lil persuni li lesti jagħmlu x-xogħol huma bil-konkos
u b’hekk niffrankaw il-flus. Is-Sindku qal li b’dan i-mod jista’ jkun hemm l-abbużi fis-sens li dak li
jkun jitlob aktar milli jkun hemm bżonn.
Ilmenti u Talbiet li daħlu lill-Kunsill
04/2011 Proposta tas-Sindku – is-Sindku ppropona ix-xiri ta’ sett bnadar għall-okkażjonijiet li
jsiru fil-Lokalita’
Il-laqgħa ntemmet fis-1:00pm

Carmelo Saliba CLJ MMLJ
Sindku

Carmelo Grima
A/Segretarju Eżekuttiv
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