MINUTI TAL-KUMITAT AMMINISTRATTIV GĦAL MARSALFORN Nru. 04/2014
Kienet addottata Aġenda nru. 04/2014
Iltaqa’ fil-Bini tal-Kunsill Lokali Iż-Żebbuġ
Data: It-Tlieta, 14 ta’ Ottubru 2014
Ħin: Fis-6.00 ta’ filgħaxija
Preżenti għall-laqgħa:







Is-Sinjura Marija Saliba – Chairperson
Is-Sur Frank Fenech – Deputat Chairperson
Is-Sur Martin Cefai – Membru
Is-Sinjura Sandra Grech – Membru
Is-Sur Joseph Zammit – Membru
Is-Sindku s-Sur Nicky Saliba – Ex Officio
Is-Sinjura Diane Tagliaferro – Segretarja Eżekuttiva.

Ippresjediet il-laqgħa ċ-Ċhairperson is-Sinjura Marija Saliba.

1. TALBA
Intqalet talba miċ-Ċhairperson u ngħata bidu għall-laqgħa.

2. APPROVAZZJONI TAL-MINUTI LAQGĦA BIN-NRU. 03/2014
Billi l-minuti tal-laqgħa bin-nru. 03/2014 ġew ċirkulati minn qabel, dawn ġew
meqjusa bħala moqrija.
Iċ-Ċhairperson talbet għal xi korrezzjonijiet li setgħa kien hemm għall-minuti.
Ma kienx hemm korrezzjonijiet għall-minuti.
Iċ-Ċhairperson 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. 03/2014
Dwar id-deċiżjoni li jinqatgħu erba’ biċċiet railings fuq il-promenade ta’ Marsalforn,
kien miftiehem li ma jinqatgħux issa li tnaddaf il-wied.
Ġie deċiż li ssir talba lill-Ministeru għal Għawdex biex tinżamm laqgħa dwar legħluq ta’ Triq il-Port fix-xitwa.

4. KORRISPONDENZA
Sar il-qari ta’ din il-korrispondenza:
Stima tal-Perit Scerri biex jinqalgħu u jinbidlu l-bankini u jsir culvert għall-cables fi
Triq l-Isqof Pace. Il-Kunsill approva l-bdil tal-bankini u li jsir culvert u x-xogħol isir
mill-kuntrattur Paul Sultana.
Ittra ta’ Carmel Saliba dwar il-manutenzjoni tat-taraġ li minn Triq Barda jagħti għal
Triq Santa Marija. Intqal li t-tarag ma kienx fih ħsara u ċ-Chairperson reġgħet
semmiet il-possibbilita` li ssir rampa f’ dan it-taraġ. Il-Kumitat approva li l-Perit
jitlob servej mill-Awtorita` dwar l-Ambjent u l-Ippjanar fuq dan it-taraġ (spiża ta’
€220).
E-mails mibgħuta minn Marita Buttigieg dwar storbju minn operatur ta’ posta li
ngħatalu permess dan is-sajf fi Triq il-Munġbell.
Il-Kumitat qabel li dan ilpermess ma jiġġedditx.
Applikazzjonijiet
għall-permess tal-Kunsill Lokali
Deċiżjoni mehuda mill-Kumitat
Amministrattiv għal Marsalforn
(i)

James Said
Biex jarma l-bumping cars mit-13 ta’
Ġunju sat-8 ta’ Settembru 2015 fil-car park
ta’ Marsalforn (mill-kamra tad-drenaġġ ilbarra, lejn iċ-ċentru).

(ii) Dipt tal-Protezzjoni Ċivili

Approvata – il-bumping
cars
jintramaw
fuq
ġewwa tal-car park.

Approvata.
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Biex jintramaw tined għall-proġett ‘SIMIT’
mill-20 sas-26 ta’ April 2015 fil-car park ta’
Marsalforn.

5. MILIED
Iċ-Ċhairperson ipproponiet li jsir tiżjin bi dwal mal-monumet ta’ wara Smileys’
Snackbar u ma’ siġar fi Three Hills Garden. Is-Sur Zammit issuġġerixxa li bħala
attrazzjoni jsir presepju f’ luzzu.
Il-Kumitat qabel li:
 ssir sejħa għall-kwotazzjonijiet għal kiri u installazzjoni ta’ tiżjin ta’ dwal f’
Marsalforn.
 ħarġa għat-tfal bit-trejn (it-tfal ikunu akkumpanjati minn ġenitur wieħed).
Tingħata tifkira tal-okkażjoni.

6. ILMENTI U SUĠĠERIMENTI
Nru. KAM 32/2014 – Paul M. Cassar
Talab biex titwaħħal lampa ġdida mar-residenza 78-79 fi Triq Santa Marija. Ittalba għal lampa ġdida kienet approvata.
Nru. KAM 33/2014 – is-Sindku Nicky Saliba
Biex ikun trasferit sinjal ta’ ‘Bus Stop’ fi Triq il-Qbajjar.
Iċ-Ċhairperson ressqet il-proposta għall-vot.
Favur – il-Viċi Ċhairperson u s-Sur Cefai
Kontra – iċ-Ċhairperson, is-Sinjura Grech u s-Sur Zammit.
Il-proposta ma għaddietx.
Xogħol ta’ traqqiegħ fi Triq id-Duluri. Iċ-Ċhairperson qalet ix-xogħol ta’ traqqiegħ
kellu jagħmlu l-kuntrattur tal-bankini.
Titnaddaf u tkun irranġata l-area tad-dgħajjes fil-car park. Tintbagħat reminder
lill-Ministeru għal Għawdex.

7. M ATERJA OĦRA
Ġie deċiż li:
 tinġibed l-attenzjoni tas-Supritendent tal-Pulizija li fil-Menqa u f’ toroq
ġewwa Marsalforn kien fadal xi karrijiet u dgħajjes (tal-Menqa hemm
minnhom ilhom snin twal ma jintużawx).
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 l-Perit jiċċekkja l-permess tal-bini ta’ Triesti – is-Sindku qal il-ħajt tal-ilqugħ





għandu jinbena skont il-linja tal-bini.
rapport mal-Pulizija dwar pajpijiet għola mill-kurduna tal-bankina u faċilment
jistgħu jkunu ta’ periklu faċċata ta’ Mellos Bar, Triq il-Wied.
isiru double yellow lines mal-wied, fejn hemm il-konok tas-siġar.
tintbagħat e-mail lill-Ministeru għal Għawdex u nistaqsu fiex kien wasal ixxogħol fuq il-promenade tal-Qbajjar u tinġibed l-attenzjoni dwar railing
mitluq fil-hedges tal-istess promenade.
jinqalgħu l-bankijiet ta’ quddiem il-boathouses u jitpoġġew fil-belvedere ta’
Triq Santa Marija faċċata ta’ Triq is-Salini u maġenb bus stops fi Triq ilQbajjar u Triq Santa Marija.

8. AĠĠORNAMENT
Il-laqgħa ntemmet fit-8.15 ta’ filgħaxija. Il-Kumitat Amministrattiv aġġorna sine
die.

Marija Saliba
Chairperson

Diane Tagliaferro
Segretarja Eżekuttiva
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