MINUTI
Laqgħa tal-Kunsill Lokali Iż-Żebbuġ (Għawdex)
IS-SEBA’ LEĠISLATURA

Laqgħa Numru 58/2019
Il-Ħamis 14 ta’ Frar 2019

Il-Kunsill Lokali Iż-Żebbuġ iltaqa’ fl-Uffiċċju Amministrattiv tiegħu li jinsab flindirizz Triq il-Knisja, fil-5.30 ta’ filgħaxija.

PREŻENTI:
Is-Sur Nicky Saliba – Sindku
Is-Sur Daniel Cordina – Viċi Sindku
Is-Sur Christian Cassar – Kunsillier
Chev. Carmelo Saliba – Kunsillier
Is-Sinjura Sandra Grech – Kunsilliera

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

ASSENTI:
Is-Sinjura Marija Saliba – Chairperson tal-Kumitat Amministrattiv għal
Marsalforn

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
Is-Sindku s-Sur Nicky Saliba ippresjeda l-laqgħa.

58.1

Qari tal-ittri ta’ apoloġiji

58.1.1

Is-Sindku qal illi ma ġiex infurmat li ċ-Chairperson tal-Kumitat
Amministrattiv għal Marsalforn, is-Sinjura Marija Saliba kienet skużata.

58.2

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti

58.2.1

Billi l-minuti tal-laqgħat bin-nru. 57/2018 ġew ċirkulati minn qabel,
dawn ġew meqjusa bħala moqrija.

58.2.2

Is-Sindku talab għal xi korrezzjonijiet li seta’ kien hemm għall-minuti.

58.2.3

Il-Viċi Sindku ressaq emenda tal-minuti 57.6.1 u ppropona sabiex
titneħħa mill-minuti s-sentenza : ‘Il-Viċi Sindku qal li dan huwa każ li
jista’ jaffetwa l-aċċess tar-raħal.’ Ma kienx hemm qbil mill-membri talKunsill u s-Sindku qal li la darba ntqalet din għandha tibqa’ mniżżla filminuti.

58.2.4

Il-Viċi Sindku rrimarka fuq il-minuti 57.3.13 (Il-Kunsillier Chev Carmelo
Saliba irtira mid-diskussjoni minħabba kunflitt ta’ nteress dwar dan ilpunt) u qal li hu kien li ppropona u għamel pressjoni li ssir Triq taċĊaqra iżda mhux li jsiru r-rampi fil-privat. Qed jitlob ukoll li jinħareġ
kont mill-Perit mingħajr ir-rampi.

58.2.5

Il-Kunsillier Chev Carmelo Saliba reġa ġibed l-attenzjoni fuq il-minuti
57.6.2, fejn fl-ewwel punt wera d-diżappunt fin-nuqqas ta’ nvolviment
tiegħu u fin-nuqqas fejn il-Kunsill ma mexiex fuq il-prassi tas-snin ta’
qabel dwar il-preżentazzjoni tar-rigali tal-kompetizzjoni tal-presepji. IsSindku wieġeb li wara l-ilmenti li saru mill-Kunsillier Chev Carmelo
Saliba stess is-sena l-oħra rigward ir-rigali tal-kompetizzjonijiet, din issena sar xi tibdil żgħir. Wara diskussjoni dwar dan il-Kunsillier Chev.
Carmelo Saliba irtira mil-laqgħa u telaq mill-kamra. Il-ħin kien 5.50pm.

58.2.6

Il-Kunsilliera s-Sinjura Sandra Grech ressqet emenda tal-minuti 57.3.13
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u pproponiet li fl-intervent tagħha titniżżel id-data tal-laqgħa li kienet
saret mal-Perit. Kien hemm qbil dwar dan.
58.2.7

Is-Sindku talab għall-approvazzjoni tal-minuti u staqsa għal dawk li
kienu favur, kontra jew li ser jastjenu. Kulħadd kien favur u dawn ilminuti ġew approvati u ffirmati.

58.3

Approvazzjoni tal-Financial Statements għas-sena 2018 ;

58.3.1

Is-Segretarju Eżekuttiv poġġa fuq il-mejda tal-kamra l-Financial
Statements għas-sena 2018. Il-Kunsill spiċċa din is-sena bi żbilanċ ta’
€135,165.

58.3.2

Is-Sindku qal li jiddispjaċih li l-Kunsill spiċċa f’din is-sitwazzjoni u qal li
biex jiġi rkuprat dan id-dejn, il-Kunsill fil-leġislatura li ġejja mhux ser
ikun jista’ jwettaq proġetti kapitali fis-sentejn jew fit-tlett snin li ġejjin.
Saħaq li hekk jiġri meta jitressqu ħafna proposti fuq il-mejda tal-kamra
mingħajr ħsieb u viżjoni.

58.3.3

Wara diskussjoni dwar dan, il-Financial Statements għas-sena 2018 ġew
approvati unanimament minn dawk preżenti u ffirmati mis-Sindku u
mis-Segretarju Eżekuttiv.

58.4

Komunikazzjoni mis-Sindku

58.4.1

Is-Sindku ta permess lil żewġ residenti li dak il-ħin kienu preżenti biex
iressqu l-ilment tagħhom. Doreen Cini u t-tifel tagħha Joseph Cini ġibdu
l-attenzjoni wara li kien tqajjem il-punt fl-aħħar laqgħa b’referenza
ndiretta dwar l-applikazzjoni tal-iżvilupp li ressqu huma quddiem lawtorita’ tal-ippjanar. Ir-residenti qalu li huma applikaw għal permess
skont il-proċeduri kollha u lesti li jirrifjutaw li ssir bankina jekk huwa lkaż li t-triq ser tkun dejqa ħafna. Is-Sindku qal li wara li ġibed lattenzjoni l-Viċi Sindku dwar notifiki ta’ applikazzjonijiet ta’ żvilupp li
qed jirċievi l-Kunsill u wara li ressaq ilment resident, is-Sur Borg dwar
dan ukoll, huwa talab lill-Perit tal-Kunsill biex jiċċara l-kwistjoni. IlKunsill irċieva risposta li l-proċedura nbidlet minn xi ftit żmien ilu ‘l
hawn. Is-Sindku qal ukoll li l-Kunsill jirċievi korrispondenza direttament
mill-awtorita’ f’ċerti każijiet biss bħalma kien il-każ din il-ġimgħa dwar
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applikazzjoni ta’ Hostel f’Marsalforn.
58.4.2

Is-Sindku ressaq talba quddiem il-membri preżenti mill-Assistent
Prinċipali tal-Kunsill Liliana Borg li hekk kif għaddiet sena mill-ħidma
tagħha f’dan il-grad titlob li tiżdied increment għal skala 11 notch 4 hekk
kif stipulat fir-Regolamenti Dwar il-Kunsilli Lokali (Riżorsi Umani). Kien
hemm qbil mill-membri preżenti dwar dan.

58.4.3

Is-Sindku nforma lill-membri preżenti li rċieva korrispondenza
mingħand residenta, M. Saliba li tixiteq li l-Kunsill jorganizza attivita’
fejn fiha flimkien mar-residenti jinġabar xi skart madwar il-kampanja. IsSindku qal li se jkellimha biex niffissaw data preferibbilment darba lĦadd filgħodu biex ikun hemm konkorrenza tajba mir-residenti. Kien
hemm qbil dwar dan.

58.4.4

Is-Sindku nforma lill-membri tal-Kunsill li wara l-konferma tagħhom, isserata tat-tnehdija tal-ktieb : ‘Żebbuġ of Gozo : Its People, Inscriptions
and History’ ser issir nhar il-Ġimgħa 22 ta’ Marzu 2019 fis-7.00 ta’
filgħaxija fl-Exhibition Hall tal-Ministeru għal Għawdex fil-preżenza talMinistru l-Onorevoli Justyne Caruana u xi mistednin oħra. Il-membri
nnutaw dan.

58.4.5

Is-Sindku ppreżenta korrispondenza mibgħuta mis-Soċjeta Filarmonika
Banda Santa Marija taż-Żebbuġ fejn xtaqu jressqu suġġeriment waqt ilLaqgħa Pubblika Annwali sabiex jinżammu l-appuntamenti annwali bissehem tagħhom fl-attivitajiet tal-Kunsill u dawk l-attivitajiet imtella’ bilkollaborazzjoni tagħhom. Is-Sindku qal li minħabba li fil-Laqgħa
Pubblika Annwali ma kienx hemm attendenza mill-pubbliku qed iressaq
din il-korrispondenza li ntbagħtet lill-membri kollha f’din il-laqgħa. Kien
hemm qbil mill-membri preżenti dwar dan is-suġġeriment.

58.4.6

Is-Sindku nforma lill-membri preżenti li dakinhar stess irċieva telefonata
mill-avukat tal-Kunsill dwar l-inċident li seħħ f’Marsalforn, fejn tifel
waqa’ bir-rota f’ħofra fi Triq il-Qbajjar u sofra xi ġrieħi ħfief, li ommu
tixtieq tagħmel laqgħa mal-Kunsill biex titlob kumpens. Is-Sindku qal li
juri d-dispjaċir tiegħu għal dak li ġara u skuża ruħu li ma setax iżur littifel l-isptar peress li dakinhar is-Sindku kien marid ukoll. Is-Sindku
awguralu fejqan ta’ malajr.
Fuq l-istess każ, is-Sindku kkundanna l-aġir ta’ Newsbook li ma
kkuntatjawx lilu bħala Sindku tal-lokalita’ biex jieħdu l-kummenti tiegħu
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dwar il-każ.
58.4.7

Fuq il-proġett tal-breakwater ta’ Marsalforn, is-Sindku qal li kulħadd
għandu d-dritt li jikkummenta u jagħti l-opinjoni tiegħu, iżda bħala
Sindku tal-lokalita’ kkundanna l-aġir tal-Viċi Sindku meta mar fuq
stazzjon tar-radju u qal li saret konferenza panika dwar il-breakwater
mill-Ministru għal Għawdex. Hu qal li l-Kunsill irċieva invit mill-Ministeru
għal Għawdex biex jiġi varat proġett fil-lokalita’ tagħna fost ħafna
proġetti oħrajn li qed isiru fil-lokalita’ għal ġid tar-residenti fosthom Triq
Għajn Mhelhel, Triq ix-Xwejni, il-masterplan ta’ Marsalforn u t-triq li
mir-Rabat tagħti għal Marsalforn.

58.4.8

Is-Sindku għamel referenza għal kont ta’ Triq iċ-Ċaqra li ġie approvat flaħħar laqgħa tal-Kunsill. Is-Sindku spjega li x-xogħol sar u t-triq ingħatat
sitt pulzieri konkos. Żied jgħid li saru r-rampi wkoll li jagħtu għal ġolgħelieqi minħabba li x’ħin saret it-triq b’sitt pulzieri konkos inħoloq
ostaklu għall-bdiewa li seta’ kien ta’ periklu. Għalhekk saru r-rampi biex
il-bdiewa jkollhom aċċess bil-makkinarju tagħhom mingħajr periklu u
mingħajr problemi li ħoloq il-Kunsill x’ħin għamel it-triq b’sitt pulzieri
konkos. Is-Sindku qal li kulħadd kien jaf li qed isir ix-xogħol fi Triq iċĊaqra inkluż ir-rampi għax qal li kien il-Viċi Sindku stess li talab għal
rampa waħda f’din it-triq u dakinhar infurmah li r-rampi qed isiru
kollha. Is-Sindku qal ukoll li l-posts fuq il-Facebook ta’ nhar it-8 ta’
Marzu 2018 tal-Kunsillier Carmelo Saliba u tal-Viċi Sindku Daniel
Cordina juru kif huma wkoll kienu jafu b’dan ix-xogħol li qed isir.
Is-Sindku għamel referenza għall-istqarrija tal-Viċi Sindku s-Sur Daniel
Cordina dwar artiklu li deher fis-27 ta’ Settembru 2018 fuq il-midja fejn
qal li jwiegħed lir-residenti taż-Żebbuġ ħidma bla waqfien flimkien masSindku u mal-kunsillier Carmelo Saliba iżda dan ma rriflettiex fil-vot
tiegħu għal dan il-kont.
Is-Sindku qal li hawn l-għajdut li hu għandu każijiet bħal ta’ individwu u
dan l-għajdut jaf bih sewwa l-Viċi Sindku, kompla jgħid is-Sindku, li dan
l-individwu għadu mhux akkużat u lanqas hu. Is-Sindku reġa għadda rrapport tal-Perit flimkien maċ-ċertifikat lill-Viċi Sindku u qallu li jekk irid
jagħmel xi nkjesta jista’ jipproċedi. Is-Sindku qal li dan kollu qed isir biex
issir ħsara lilu personali u lill-familja tiegħu għax din is-sitwazzjoni u lmanuvri ilhom għaddejjin minn qabel l-elezzjoni tal-Kunsilli tal-2015
fejn kien hemm għajdut simili.
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Is-Sindku rringrazzja lir-residenti u lil dawk kollha li qed jappoġġjawh u
fakkar li hu kkontesta żewġ elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali u ġie elett
Sindku bl-akbar numru ta’ voti li qatt ġab kandidat f’din il-lokalita’ u
saħansitra ġab aktar mill-ammont ta’ voti li ġabu l-kandidati l-oħra talpartit fil-maġġoranza. Is-Sindku qal li l-poplu ddeċieda jpoġġih Sindku
ta’ din il-lokalita’ u ser jibqa’ f’din il-kariga sal-aħħar tal-leġislatura iżda
fl-elezzjoni tal-25 ta’ Mejju 2019 ser ikun qed jikkontesta bħala kandidat
indipendenti.
Is-Sindku qal li l-Partit Nazzjonalista kien jaf b’dan kollu u rringrazzja lil
tal-partit intern li fehmuh u ppruvaw jgħinuh iżda ma kellux triq oħra li
jasal għal din id-deċiżjoni. Din id-deċiżjoni kellu jeħodha minħabba
sħabu l-kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista għax urew nuqqas ta’
dixxiplina lejn il-Partit. Is-Sindku fakkar li kien il-Viċi Sindku stess li ħareġ
b’attakk kontra l-kap il-ġdid Adrian Delia li hu korrot u kkonferma dan
meta qal li ma kienx qed jgħid hekk fis-saħna tal-mument. Is-Sindku qal
li l-kap tal-Partit jagħti direzzjoni iżda jinjorawh għax hemm min hu
akbar mill-Partit għalhekk qed jieħu din id-deċiżjoni.
Is-Sindku stqarr li kellu jieħu din id-deċiżjoni għax għamlulu ħafna ħsara
peress li kien favur il-mod il-ġdid ta’ Adrian Delia. Is-Sindku qal li tilef ilfiduċja fi sħabu l-kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista u qed jagħmel hekk
għal ġid tar-raħal li tant iħobb. Huwa qal li għandu esperjenza diġa’
jaħdem bħala indipendenti għax ilu għaddej b’din is-sitwazzjni tul illeġislatura kollha. Is-Sindku sostna li lest li jaħdem ma’ kulħadd u jagħti
l-appoġġ tiegħu lil dawk li jridu jaħdmu miegħu għal ġid tar-residenti
jkun xi jkun ir-riżultat.
Il-Viċi Sindku wieġeb li għalkemm is-Sindku qed jibagħtu bil-kont ta’ din
it-triq għand il-Pulizija, dan hu mhux ser jagħmlu peress li mhux filkompitu tiegħu li jagħmel dan iżda l-awtorita’ għandha tinvestiga hi lkaż. Huwa qal li kull kunsillier ser ikollu fuq il-kuxjenza tiegħu
responsabilita’ fuq kull deċiżjoni li jieħu fuq din il-mejda. Il-Viċi Sindku
qal li hu vvota kontra l-kont, mhux għax huwa kontra li saret it-triq,
lanqas għax hu kontra xi bidwi, iżda vvota kontra l-kont minħabba rrampi li saru. Il-Viċi Sindku qal li konsultazzjoni biex isiru dawk ir-rampi
kollha ma kienx hemm min-naħa tas-Sindku biex javża lill-membri blammont ta’ tul tar-rampi kemm ser jidħlu ‘l ġewwa. It-triq kienet
approvata u mhux ir-rampi sostna l-Viċi Sindku. Huwa qal li l-kont ġie
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approvat fil-laqgħa li għaddiet mhux bil-vot tiegħu għax mhux se
jiċċappas mal-ebda demgħa fejn seta’ sar xogħol li mhux suppost. Il-Viċi
Sindku qal li ta’ dan issa jiġġudika l-poplu u jekk jerġgħu juru fiduċja fih
se jkompli jaħdem u jagħti saħħtu għal ġid tar-raħal.
Il-Viċi Sindku għamel punt fuq it-tieni parti tal-komunikazzjoni tasSindku u qal li hemm bżonn li hawn jiġi diskuss aktar kif ser jingħata sservizz lin-nies. Huwa qal li ilu ħafna jagħti l-kontribut tiegħu lil Partit
Nazzjonalista u ser ikompli jagħmel dan għax ser jerġa’ jikkontesta lelezzjoni f’isem il-Partit Nazzjonalista u bħalma għamel f’dawn l-erba’
snin li għaddew ser jirrispetta kull resident irrispettivament x’kulur
politiku jħaddan.

58.5

Approvazzjoni tal-Estimi Finanzjarji (budget) għas-sena 2019;

58.5.1

Is-Segretarju Eżekuttiv poġġa fuq il-mejda tal-kamra l-Estimi Finanzjarji
(budget) għas-sena 2018. Il-Kunsill iddiskuta dawn l-estimi fejn ħareġ ilfatt li l-Kunsill kien pjana li jispiċċa s-sena b’12% iżda minħabba kontijiet
li rċevejna u proġetti kapitali li saru l-kunsill spiċċa bi żbilanċ fl-FSI ta’
24%. Il-Kunsill issa qed jippreżenta estimi għas-sena 2019 u fejn f’din issena jiġi rkuprat l-iżbilanċ u jispiċċa s-sena b’FSI ta’ 4%. Is-Segretarju
Eżekuttiv qal li dan biss ikun possibli jekk inżommu ma’ dan il-pjan.

58.5.2

L-estimi finanzjarji għas-sena 2019 ġew approvati unanimament minn
dawk preżenti.

58.6

Il-Pjan tal-Ħidma 2019-2021;

58.6.1

Is-Segretarju Eżekuttiv poġġa fuq il-mejda tal-kamra l-Pjan tal-Ħidma
għas-snin 2019 - 2021. Wara li ġie diskuss, ġie nnutat li proġetti kapitali
ffinanzjati mill-allokazzjoni tal-Kunsill mhux ser ikun possibli li jsiru ta
lanqas fis-sentejn li ġejjin. Il-Kunsill approva unanimament dan il-pjan
kif preżentat mill-membri preżenti.

58.7

Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsillieri

58.7.1

Il-Viċi Sindku s-Sur Daniel Cordina ressaq dawn il-punti:
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 Fakkar dwar il-bozza l-ġdida li kien ressaq fil-laqgħa li għaddiet
biex tiġi nstallata mar-residenza bin-numru 60, fi Triq il-Ponta, iżŻebbuġ. Is-Segretarju Eżekuttiv wieġeb li l-Inġinier tal-Kunsill
irrakkommanda li ma ssirx minħabba li hemm oħra qrib tagħha
f’distanza ta’ anqas minn 20 metru. Il-Viċi Sindku qal li f’dan il-każ
għalkemm hemm oħra fil-qrib xorta waħda l-post huwa mudlam
ħafna. Kien hemm qbil mill-membri kollha preżenti li din issir
xorta waħda.
 Fakkar dwar manhole u gradilja tal-ħadid bħala bokka għall-bir fi
Triq Wied l-Infern. Kien hemm qbil dwar dan mill-membri biex ixxogħol isir malajr.
 Biex titranġa bankina fi Trejqet l-Andar u quddiem il-bieb ta’
Winterfell Apartments issir rampa minflok bankina b’tarġa biex
ikun jista’ jitla bis-siġġu tar-roti. Kien hemm qbil dwar dan.
 Biex Triq Sagħtrija tingħata wiċċ tal-konkos fejn hemm il-periklu
minħabba xi inċident li jista’ jinħoloq, dan wara li diġa kienet
diskussa f’laqgħat preċedenti. Kien hemm qbil mill-membri kollha
preżenti biex isir xogħol ta’ patching bil-konkos u jitneħħa lperiklu. Is-Sindku wieġeb ukoll li jixtieq li ssir kollha kemm hi
mhux parti biss iżda l-Kunsill m’għandux il-finanzi meħtieġa biex
jagħmilha. Is-Sindku qal li jekk ikun il-bżonn u jekk hi daqshekk ta’
periklu tingħalaq temporanjament dik il-parti perikoluża għall-ġid
tal-Kunsill. Is-Sindku qal li ser jistinka biex jipprova jġib il-finanzi
għal din it-triq minn xi fond ieħor u jagħti risposta lill-membri fillaqgħa li ġejja.
 Biex ċertu bozoz fi Triq il-Madonna taċ-Ċiċri jinbidlu u jiżdiedu ilvoltaġġ tagħhom. Is-Sindku wieġeb li dan mhux possibli
minħabba li dik il-bozza hija parti mill-proġett tar-Reġjun
Għawdex u l-Kunsill qed jistenna r-riżultati minn studju li kien sar
dwar dan il-proġett.
 Fakkar dwar id-double yellow lines fi Triq Skapuċċina li kien talab
A. Saliba fl-ilment tiegħu fl-aħħar laqgħa. Huwa qal li ma kienx
hemm għalfejn il-parir tal-Perit fuq dan il-każ minħabba li l-Viċi
Sindku għamel kuntatt mar-residenti tal-madwar u ħadd
minnhom mhu qed joġġezzjona għal dawn id-double yellow lines
li talab A. Saliba. Kien hemm qbil mill-membri preżenti li kif
jibgħat il-Perit tal-Kunsill isiru mal-ewwel u ma hemmx għalfejn
nistennew il-laqgħa li ġejja.
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58.7.2

Is-Sinjura Sandra Grech staqsiet dwar il-latrina tax-Xwejni f’liema stadju
wasal il-Kunsill biex iwettaq jew jiffinalizza dan il-proġett. Is-Sindku
wieġeb li l-Kunsill ser jipprova jdaħħal dan il-proġett bħala parti millproġetti li ser isiru mill-fondi tal-UIF (Development Planning Fund).

58.8

Korrispondenza, ilmenti/suġġerimenti

58.8.1

Ċirkulari AKL 2019/009 – Proposed Charging Pillar Locations. Il-Kunsill
innota l-kontenut.

58.8.2

Ċirkulari AKL 2019/010 – Data Protection Officers mal-Kunsilli Lokali /
Reġjuni. Il-Kunsill innota l-kontenut u ħatar lis-Sur Ian Magro bħala DPO
temporanju tal-Kunsill.

58.8.3

Ċirkulari AKL 2019/011 – Minuti tal-Laqgħat tal-Eżekuttiv Nru. 16. IlKunsill innota l-kontenut.

58.8.4

Ċirkulari AKL 2019/012 – Ħatra ta’ DPO Temporanju. Il-Kunsill innota lkontenut.

58.8.5

Ċirkulari AKL 2019/013 – Aħbar tal-mewt tas-Sur Frans Cassar, Missier
s-Sa Lianne Mifsud, is-Segretarju Eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni. Il-Kunsill
innota l-kontenut.

58.8.6

Ċirkulari AKL 2019/014 – Laqgħat mal-Kunsilli Lokali rigward l-andament
tal-ġbir ta’ skart organiku. Il-Kunsill innota l-kontenut.

58.8.7

Ċirkulari AKL 2019/015 – Aħbar tal-mewt tas-Sur Saviour Cesare,
missier Charles Cesare il-Kunsillier tal-Kunsill Lokali Pembroke. Il-Kunsill
innota l-kontenut.

58.8.8

Ċirkulari AKL 2019/016 – Aħbar tal-mewt tas-Sa. Caterina Camilleri li
hija omm Victor Caruana, il-Kunsillier tal-Kunsill Lokali Ħal Luqa. IlKunsill innota l-kontenut.

58.8.9

Ċirkulari AKL 2019/017 – Minuti Laqgħa Plenarja Straordinarja Ottubru
2018. Il-Kunsill innota l-kontenut.

58.8.10 Ċirkulari AKL 2019/018 – Rapport ta' Ħidma AKL 2018. Il-Kunsill innota l9 of 11 | P a ġ n a
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kontenut.
58.8.11 Ċirkulari Numru SPI 1/2019 – Inizjattiva ta’ Għajnuna għall-Korsijiet
Lifelong Learning 2019/2020. Il-Kunsill innota l-kontenut.
58.8.12 Ċirkulari Numru SPI 2/2019 – Kors: It-Tqassim tal-Ħin u l-Flus għall-Ġid
ta’ Saħħtek iffinanzjat mill-PWC b’kollaborazzjoni mad-Dipartiment tasSaħħa Pubblika. Il-Kunsill innota l-kontenut.
58.8.13 Ċirkulari Numru SPI 2/2019 – Fond għaż-Żamma u l-Manutenzjoni ta’
Proġetti Infrastrutturali Maġġuri li ġew imwettqa mill-Gvern Ċentrali. IlKunsill innota l-kontenut.
58.8.13 IPS Circular No 01/2019 – Short Term Traineeship Programme with the
European Institutions. Il-Kunsill innota l-kontenut.
58.8.14 DĠ Komunikat 2/2019 – Data Protection Officer fil-Kunsilli Lokali. IlKunsill innota l-kontenut u ħatar lis-Sur Ian Magro bħala DPO
temporanju tal-Kunsill.
58.8.15 DLG Ċirkulari Numru 3/2019 – Proċedura għall-għażla ta’ skema
awtorizzata tal-ġbir ta’ skart riċiklat. Il-Kunsill innota l-kontenut u ser
joħroġ komunikat liż-żewġ skemi sabiex jissottomettu l-proposta
tagħhom lill-Kunsill Lokali.
58.8.16 Is-Segretarju Eżekuttiv bagħat għal stima mingħand il-kumpanija talassigurazzjoni tal-Kunsill sabiex l-attivita’ tal-Karnival li ser tittella’ fi
Pjazza l-Assunta nhar it-3 ta’ Marzu 2019 tkun koperta b’polza talassigurazzjoni f’każ ta’ xi inċident. L-istima mibgħuta tammonta għal
€250 eskluż it-taxxa. Kien hemm qbil mill-membri li ssir din lassigurazzjoni.
58.8.17 Ilment 02/2019 – T. Vassallo
Jitlob biex it-tabella T-junction li tinsab fi Triq il-Madonna taċ-Ċiċri
titpoġġa ħdejn id-dar tiegħu għax fejn qiegħdha is-sewwieqa ma
jarawhiex. Kien hemm qbil mill-membri dwar dan.
58.8.18 Applikazzjonijiet għall-permess ta’ divertiment mill-Kunsill:
Joe Zahra obo Żebbuġ Rovers Football Club – Social Event fi Triq Mons.
De Piro, Iż-Żebbuġ:
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4, 11, 18, 25 ta’ Lulju 2019;
1, 8, 15, 29 t’Awwissu 2019.
Il-Kunsill ma sab l-ebda oġġezzjoni sakemm jiġu rrispettati lkundizzjonijiet tal-Kunsill u l-Pulizija ma jsibu l-ebda oġġezzjoni.

58.9

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tar-Rapport tal-laqgħa tal-Kumitat
Amministrattiv għal Marsalforn
Il-minuti tal-laqgħa bin-numru KAM 45/2019 tal-Erbgħa 16 ta’ Jannar
2019 tal-Kumitat Amministrattiv għal Marsalforn ġew approvati millKunsill wara li kienu ċċirkolati minn qabel.

58.10

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-iSkeda ta’ Pagamenti
Skeda ta’ ħlasijiet bin-numru 43/2019 għall-perjodu bejn il-25 ta’ Jannar
2019 u t-13 ta’ Frar 2019 li tammonta għal €87,598.27 ġiet approvata u
ffirmata.

58.11

Mozzjonijiet;
Ma kienx hemm mozzjonijiet.

58.12

Tmiem tal-Laqgħa u data tas-seduta li jmiss.
Il-laqgħa tal-Kunsill intemmet fis-7.30 ta’ filgħaxija u bi qbil unanimu
ġiet aġġornata għall-Ħamis 21 ta’ Marzu 2019 fil-5.30 ta’ filgħaxija.
Konfermati, illum il-Ħamis 21 ta’ Marzu 2019.

Iffirmati
Nicky Saliba
Sindku

Iffirmati
Ryan Debrincat
Segretarju Eżekuttiv
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