MINUTI TAL-KUMITAT AMMINISTRATTIV GĦAL MARSALFORN
Nru. 12/02/2015
Kienet addottata Aġenda nru. 12/2015
Iltaqa’ fil-Bini tal-Kunsill Lokali Iż-Żebbuġ
Data: It-Tlieta, 27 ta’ Ottubru 2015
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-Sindku s-Sur Nicky Saliba – Ex Officio
Is-Sinjura Diane Tagliaferro – Segretarja Eżekuttiva.

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. 11/2015
Billi l-minuti tal-laqgħa bin-nru. 11/2015 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. 11/2015
Talba nru. KAM 29/2015 – is-Sur Martin Cefai qal li hemm bżonn isir ftit siment
mit-triq għall-kurduna tal-bankina biex ikollhom aċċess faċli għall-proprjeta`
tagħhom. It-talba kienet approvata mill-Kumitat; ix-xogħol isir minn Paul Saliba.
Dwar il-bankina ta’ quddiem ir-residenza 66 Triq Santa Marija, iċ-Chairpeson
qalet minflok titbaxxa, din il-bankina titwassa’ b’pied. Il-Kumitat approva.
Dwar talba nru. KAM 31/2015 biex titwaħħal tabella T-Junction fi Triq is-Sajjied,
iċ-Chairperson qalet li din it-tabella tista’ ssir. Il-Kumitat approva t-twaħħil ta’
tabella.
Dwar ix-xelter fil-bidu ta’ Triq ix-Xagħra, iċ-Chairperson qalet meta jitneħħa l-arblu
tal-Enemalta nkunu nistgħu naraw x’ hemm.

4. KORRISPONDENZA
Sar il-qari ta’ din il-korrispondenza:
Ittra mibgħuta mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali dwar il-programm tal-Ministeru
tal-Familja u Solidarjeta` Soċjali ‘Għaqal id-Dar, Ħajja Aħjar’.
Komunikat tal-Awtorita` dwar l-Ambjent u l-Ippjanar dwar il-Ftehim għallfinanzjament mill-UIF tal-proġett ta’ bankini ġodda fi Triq Ulisse. Il-Kumitat
iddeċieda li jagħmel sejħa għall-offerti għall-kuntratt għal xogħlijiet ta’ bankini fi
Triq Ulisse.
Stima tal-Perit Edward Scerri għal kisi bil-konkos ta’ Triq il-Luzzu - €9,770.25. ilKumitat qabel li jagħmel sejħa għall-offerti għall-kisi mill-ġdid bil-konkos ta’ Triq ilLuzzu.
Stima tal-Perit Edward Scerri għal bdil tal-bankini fi Triq il-Wied minn kantuniera
ma Triq l-Isqof Pace sa kantuniera ma Triq il-Munġbell, in-naħa tal-bini €8,582.18. Il-Kumitat approva li jinbidlu l-bankini ta’ Triq il-Wied.
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Applikazzjonijiet
għall-permess tal-Kunsill Lokali
Deċiżjonijiet meħuda millKumitat Amministrattiv għal
Marsalforn
(i)

Mellos
Biex jagħmel attivita` nhar it-12 ta’
Diċembru 2015 quddiem Mellos fi Triq
il-Wied (Triq il-Wied tingħalaq għattraffiku).

Approvata.

(ii)

Taqsima Kultura – Ministeru għal
Għawdex
Għal attivitajiet Sajf 2016
9,17,23 u 30 ta’ Lulju u 10 ta’ Settembru
2016.

Approvata.

5. ILMENTI U SUĠĠERIMENTI
Nru. KAM 35/2015 – il-Viċi Sindku Daniel Cordina
Biex il-karrijiet tad-dgħajjes jitneħħew minn ġol-Menqa u jitpoġġew fis-sit il-ġewwa
mill-car park. Ser tintbagħat reminder lis-Supritendent tal-Pulizija.
Nru. KAM 36/2015 – is-Sur Roderick Barun
Biex jinżebgħu double yellow lines quddiem ir-residenza Melbourne Flts, Triq
Barda għax bil-karozzi parkjati ma jkunx jista’ joħroġ mill-garaxx. Gie deċiż li ssir
site visit miċ-Chairperson.
Nru. KAM 37/2015 – is-Sinj. M’Anne Mangion
Talbet biex titwaħħal lampa ġdida fi Triq Daħlet tal-Merżuq, il-ġewwa minn Villa
Fiorita. It-talba għal lampa ġdida ser tkun kunsidrata l-quddiem.

6. M ATERJA OĦRA
Il-Kumitat iddeċieda li jiġbor stimi biex għall-ġranet tal-Milied idendel sitt festuni fi
Triq il-Qbajjar, mit-terminus sa kantuniera ma Triq Barda u jixgħel is-siġar tatterminus.
Il-Kumitat qabel li:
 tintbagħat reminder lil Transport Malta dwar il-proposta tar-residential
parking scheme f’ Marsalforn.
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 tinġibed l-attenzjoni li l-plier tas-sajjieda li kien iservi bħala sinjal għassajjieda, sa fejn jista’ jsir is-sajd m’għadux hemm.
 jinqasam l-injam tal-passaġġ tal-bajja ta’ Marsalforn biex ikun jista’ jinġabar
fl-għassa tal-Pulizija.
Is-Sindku għarraf lill-Kamra b’ laqgħa li kellu mas-Segretarju Parlamentari
responsabbli mill-Anzjani u Persuni b’ Diżabilita` fejn hija talbitu jressaq proġetti li
jistgħu jiġu kunsidrata mis-Segretarjat tagħha għall-benefiċċju ta’ persuni b’
diżabilita` u anzjani.
Il-Kumitat ftiehem li jressaq dawn il-proġetti:
(i)
jiġi żviluppat il-banju magħruf tas-sorijiet li jinsab wara ċ-ċint tal-Menqa.
Din l-area tkun żviluppata u ssir aċċessibbli għall-anzjani u l-persuni b’
diżabilita`. Il-banju jitħammel u jitnaddaf u fil-madwar jitpoġġew imwejjed
u bankijiet addattata għal ħdejn il-baħar.
(ii) stallazzjoni ta’ lift maġenb Three Hills Garden, minn Triq ix-Xagħra għal
Triq il-Plejju.
(iii) outdoor gym għall-persuni b’ diżabilita` fil-promenade tal-Qbajjar.
Is-Sindku ppropona u l-Kumitat qabel li jsiru dawn ix-xogħlijiet:
 isir poġġaman fit-taraġ maġenb il-latrina pubblika tal-Qbajjar; isir minn talBeaches.
 tiswija tas-slipway tal-Qbajjar (ta’ faċċata ta’ Qbajjar Restaurant); isir minn
Paul Saliba.

7. AĠĠORNAMENT
Il-laqgħa ntemmet fit-7.45 ta’ filgħaxija.
Diċembru 2015 fis-6.00 ta’ filgħaxija.

Marija Saliba
Chairperson

Il-Kumitat aġġorna għat-Tlieta, l-1 ta’

Diane Tagliaferro
Segretarja Eżekuttiva
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