MINUTI
Laqgħa tal-Kumitat Amministrattiv għal Marsalforn

Laqgħa Numru 46/2019

L-Erbgħa 13 ta’ Frar 2019

Il-Kumitat Amministratttiv għal Marsalforn iltaqa’ fl-Uffiċċju Amministrattiv talKunsill Lokali li jinsab fl-indirizz Triq il-Knisja, fil-5.15 ta’ filgħaxija.

PREŻENTI:
Is-Sinjura Marija Saliba – Chairperson
Is-Sur Martin Cefai – Membru
Is-Sinjura Sandra Grech – Membru
Is-Sindku s-Sur Nicky Saliba – Ex Officio

ASSENTI b’APOLOĠIJI (Skont Ordni Permanenti 14A (3):

ASSENTI:
Is-Sur Frank Fenech – Deputat Chairperson
Is-Sur Simon Salomone Reynaud – Membru

UFFIĊJAL PREŻENTI:
Is-Sur Ryan Debrincat – Segretarju Eżekuttiv

Kunsill Lokali Iż-Żebbuġ – Triq il-Knisja – Iż-Żebbuġ Għawdex
Nri. tat-tel.: 21/27563056 E-Mail: zebbug.gozo.lc@gov.mt Website: zebbuggozo.com

Minuti
Iċ-Chairperson ippresjediet il-laqgħa.
46.1

Qari tal-ittri ta’ apoloġiji

46.1.1

Iċ-Chairperson qalet li ma ġietx infurmata li d-deputat Chairperson isSur Frank Fenech u l-membru s-Sur Simon Salamone Reynaud kienu
skużati. Għalhekk tqiesu bħala assenti mill-membri preżenti.

46.2

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti

46.2.1

Billi l-minuti tal-laqgħa bin-nru. 45/2018 ġew ċirkulati minn qabel, dawn
ġew meqjusa bħala moqrija.

46.2.2

Iċ-Chairperson talbet għal xi korrezzjonijiet li seta’ kien hemm għallminuti. Ma kien hemm l-ebda korrezzjoni tal-minuti mill-membri
preżenti.

46.2.3

Iċ-Chairperson talbet għall-approvazzjoni tal-minuti u staqsiet għal
dawk li kienu favur, kontra jew li ser jastjenu. Minħabba li kulħadd kien
favur, dawn il-minuti ġew approvati u ffirmati.

46.3

Komunikazzjoni miċ-Chairperson

46.3.1

Iċ-Chairperson infurmat lill-membri preżenti li wara li qed tirċievi diversi
ilmenti dwar ħofor fit-toroq ta’ Marsalforn, hemm bżonn li jsir ftit
patching u għalhekk issuġġeriet li l-Kumitat jixtri ftit boroż tal-cold
asphalt biex isir xogħol ta’ traqqiegħ fejn hemm il-bżonn. Is-Sinjura
Sandra Grech ser tieħu l-inizjattiva tinforma lid-Dipartiment taxxogħlijiet fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex biex tara jekk hux possibli li
l-Kumitat jingħata l-materjal b’xejn. Kien hemm qbil mill-membri li jekk
l-materjal ma jingħatax b’xejn mill-Ministeru, il-Kumitat jixtri l-boroż talcold asphalt.

46.3.2

Iċ-Chairperson infurmat lill-membri preżenti li wara li sar kuntatt malartist tal-monument tal-gwerra li ser isir fi Triq il-Port, huwa offra li
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monument. Din iċ-ċerimonja hija ppjanata li ssir fl-10 ta’ Marzu 2019 fil11.30 ta’ filgħodu iżda għadha trid tiġi kkonfermata hekk kif ikollna
risposta mill-Ministru għal Għawdex. Għal din iċ-ċerimonja ser jiġu
mistiedna diversi mistednin distinti kif ukoll xi qraba tal-vittmi permezz
ta’ inviti li jintbagħtu apposta. Waqt din iċ-ċerimonja ser issir
preżentazzjoni permezz ta’ żifna b’tema dwar il-gwerra mmexxija minn
A. Bonello u xi diskorsi minn xi mistednin distinti. Kien hemm qbil millmembri preżenti dwar dan.
46.3.3

Iċ-Chairperson infurmat lill-membri preżenti li wara laqgħa li saret malkumpanija FACES li tinstalla bus shelters, ġew identifikati tlett postijiet
biex isiru bus shelters ġodda wara li dawn kienu approvati f’laqgħat
preċedenti tal-Kumitat. Dawn il-postijiet huma fi Triq il-Qbajjar k/m Triq
Santa Marija (fejn kien hemm il-bring in sites), fi Triq il-Qbajjar k/m Triq
il-Qolla s-Safra (fejn hemm is-soft area) u żieda mal-bus shelter preżenti
fi Triq il-Munġbell. Il-membri nnutaw dan.

46.4

Tweġibiet għall-mistoqsijiet tal-Membri

46.4.1

Is-Sinjura Sandra Grech ġibdet l-attenzjoni li diversi barranin li qed
joqogħdu f’Marsalforn m’humiex infurmati biżżejjed dwar l-iskeda talġbir tal-iskart. Wara diskussjoni dwar dan, kien hemm qbil li jitqassmu
avviżi f’postijiet fejn l-iktar li jifrekwentaw dawn il-barranin fosthom
għand il-barbier u fis-supermarket ta’ Triq il-Rabat.

46.4.2

Is-Sinjura Sandra Grech infurmat lill-membri li l-ilma fi Triq il-Qbajjar
għadu dejjem ħiereġ u minħabba dan il-patching li qed isir f’toqba
partikolari f’dik it-triq qed jinqala’ dritt. Minn kif jidher, dan l-ilma ġej
minn xi drain ta’ xi residenza partikolari għax qed ikollu s-sapun miegħu
u dan l-ilma qed iwassal għal inċidenti f’din it-triq. Kien hemm qbil millmembri li navżaw lid-Dipartiment tas-Sanita’ dwar dan.

46.4.3

Is-Sinjura Sandra Grech ġibdet l-attenzjoni li fi Triq Manwel Magro
hemm bżonn li jsir xogħol ta’ qtugħ ta’ ħaxix. Kien hemm qbil li lKumitat javża lid-Dipartiment tal-Cleansing.

46.4.4

Is-Sur Martin Cefai nforma lill-membri li wara li kien ġie approvat linstallazzjoni ta’ bank ħdejn il-bus stop fi Triq il-Qbajjar, dan għadu ma
twaħħalx. Kien hemm qbil li jintbagħat reminder lil Transport Malta
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dwar dan.
46.4.5

Is-Sindku s-Sur Nicky Saliba qal li wara li kienet ġiet approvata millKumitat f’laqgħa preċedenti un/loading bay fi Triq l-Għerejjex
f’Marsalforn, din qatt ma resqet għand Transport Malta għallapprovazzjoni tagħhom. Kien hemm qbil mill-membri li din tersaq għallkunsiderazzjoni u l-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

46.4.6

Is-Sindku informa lill-membri tal-Kumitat li ġie avviċinat mis-Sur J.
Bajada li kien ressaq ilment dwar claim ta’ inċident li kien ġarrab f’ħofra
fi Triq il-Qbajjar u l-membri m’approvawx dan l-ilment. Huwa qal li la
darba s-Sur J. Bajada ppreżenta d-dokumenti meħtieġa biex jagħmel ilclaim, hemm bżonn li terġa tiġi kkunsidrata l-approvazzjoni tagħha. IsSindku qal li skont is-Sur J. Bajada ma setax jieħu ritratt bit-tyre fil-ħofra,
u nduna bil-ħsara hekk kif xegħlet il-bozza fid-dashboard tal-Merecedez
tiegħu. Wara diskussjoni mill-membri, kien hemm qbil li jsir ir-rimborż
tal-ispejjeż li ġarrab.

46.5

Items oħra ta’ xogħol ieħor tal-Kumitat Amministratttiv għal Marsalforn li
jkunu meħtieġa;

46.5.1

Ilment KAM 05/2019 – A. Saliba
Qed iressaq suġġeriment sabiex il-passaġġ tal-konkos fil-Wied ta’
Marsalforn jingħalaq għat-traffiku nhar ta’ Ħadd bejn nofsinhar u 4pm
fix-Xitwa u bejn 4pm u 8pm fis-Sajf, iżda jħalli aċċess lill-bdiewa. Kien
hemm qbil mill-membri preżenti.

46.5.2

Ilment KAM 06/2019 – E. Falzon
B’referenza għall-ilment KAM 02/2019, jitlob biex id-disabled parking li
hemm preżentament għan-nofs tat-triq fi Triq tan-Naħla li m’għadhiex
tintuża, tiġi rilokata għal quddiem il-blokka tiegħu, ‘Ta’ Frans’. Kien
hemm qbil mill-membri li dan is-suġġeriment jintbagħat għallkunsiderazzjoni u l-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

46.5.3

Ilment KAM 07/2019 – S. Pace
Jitlob kumpens għall-ħsara li ġarrab fil-vettura tiegħu kawża ta’ ħofor li
kien hemm fi Triq il-Qbajjar. Kien hemm qbil mill-membri li jingħata dan
il-kumpens peress li ppreżenta d-dokumenti kollha meħtieġa.
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46.5.4

Il-Kumitat irċieva email mill-Awtorita’ tal-Ippjanar dwar jekk il-Kumitat
isibx oġġezzjoni għall-żvilupp fi Triq il-Forn PA/00422/19. Il-membri qalu
li fil-fehma tagħhom ma jsibu l-ebda oġġezzjoni għall-iżvilupp propost,
iżda jkun għaqli ninfurmaw u jittieħed parir mill-Perit tal-Kunsill dwar
dan.

46.5.5

Il-Kumitat irċieva email mingħand il-Perit G. Vella b’ilment li ma jistax
joħroġ il-vettura tiegħu mill-garaxx fi Triq Barda peress li jipparkjaw
eżatt mal-garaxx u għalhekk qed jitlob li jsiru double yellow lines fuq innaħa tan-Nofsinhar tal-garaxx. Kien hemm qbil mill-membri dwar dan.

46.5.6

Il-Kumitat irċieva korrispondenza mingħand ir-Rettur tal-Knisja ta’ San
Pawl li l-festa din is-sena ser issir bejn il-Ħadd 23 ta’ Ġunju 2019 u lĦadd 30 ta’ Ġunju 2019. Huwa talab għall-kollaborazzjoni tal-Kumitat
Amministrattiv għal Marsalforn bħal snin oħra biex jiprovdi s-servizz talBanda Santa Marija taż-Żebbuġ. Kien hemm qbil mill-membri preżenti.

46.5.7

Il-Kumitat irċieva email mingħand is-Sur J. Refalo jilmenta dwar ittneħħija ta’ double yellow lines fil-bidu ta’ Triq Santa Marija. Huwa qal li
x’ħin ikun hemm karozza pparkjata hemmhekk, ma jkunx jista’ jidħol u
joħroġ mill-garaxxijiet tiegħu. Kien hemm qbil mill-membri preżenti
sabiex jintbagħat dan l-ilment lil Transport Malta għall-kunsiderazzjoni
u l-approvazzjoni tagħhom biex jerġgħu jsiru dawn d-double yellow
lines.

46.5.8

Il-Kumitat ġabar kwotazzjoni għal xogħol li hemm bżonn isir fuq il-bozza
tal-pannella fi Triq il-Merżuq. Dan ix-xogħol huwa bżonnjuż minħabba li
fil-ġranet tax-Xitwa, il-bozza mhix tixgħel kif suppost minħabba nuqqas
ta’ xemx matul il-ġranet. L-ispiża tammonta għal €333.94. Kien hemm
qbil mill-membri dwar dan.

46.5.9

Il-Kumitat irċieva korrispondenza minn Transport Malta li ġiet
approvata applikazzjoni, li kienet saret minn resident għal ta’ reserved
disabled parking bay, fi Triq il-Wied. Il-Kumitat innota l-kontenut u
m’għandu l-ebda oġġezzjoni għal dan iżda rrimarkaw li l-Kumitat messu
ġie avżat bl-applikazzjoni qabel l-approvazzjoni ta’ Transport Malta
mhux wara.

46.5.10 Il-Kumitat irċieva email mingħand l-Inġinier J. Bajada mid-Dipartiment
tal-Cleansing fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex biex il-Kumitat
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jissuplixxi l-materjal għall-ħaddiema tagħhom biex isir xogħol ta’ żebgħa
fuq is-slielem tal-baħar f’Marsalforn u biex isiru bankijiet ġodda fil-bajja
tal-Qbajjar. Kien hemm qbil mill-membri għax-xiri ta’ dan il-materjal li lkwotazzjoni tagħhom tammonta għal €387.73.
46.5.11 Applikazzjonijiet għall-permess ta’ divertiment:
Sandro Ciliberti obo Mellos Bar – Carnival Event fi Triq il-Wied,
Marsalforn – 2, 3 ta’ Marzu 2019.
Il-Kumitat ma sab l-ebda oġġezzjoni sakemm jiġu rrispettati lkundizzjonijiet tal-Kunsill u l-pulizija ma jsibu l-ebda oġġezzjoni.

46.6

Mozzjonijiet;

46.6.1

Ma kienx hemm mozzjonijiet.

46.7

Tmiem tal-Laqgħa u data tas-seduta li jmiss.
Il-laqgħa tal-Kumitat intemmet fis-6.45 ta’ filgħaxija u bi qbil unanimu
ġiet aġġornata għat-Tlieta 5 ta’ Marzu 2019 fil-5.00 ta’ filgħaxija.

Konfermati, illum it-Tlieta 5 ta’ Marzu 2019.

Iffirmati
Marija Saliba
Chairperson

Iffirmati
Ryan Debrincat
Segretarju Eżekuttiv
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