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Minuti tas-Seduta Nru. 13/07/2016 
Kienet addottata Aġenda nru. 13/07/2016             
 

Iltaqa’ fil-bini tal-Kunsill Lokali Iż-Żebbuġ 
 

Data: It-Tlieta, 15 ta’ Marzu 2016 
 

Ħin: Fis-6.00 ta’ filgħaxija 
 

Preżenti għall-laqgħa:- 
  
 Is-Sur Nicky Saliba – Sindku 
 Is-Sur Daniel Cordina – Viċi Sindku 
 Is-Sur Christian Cassar – Kunsillier 
 Is-Sinjura Sandra Grech – Kunsilliera 
 Il-Chev. Carmelo Saliba – Kunsillier  
 Is-Sinjura Marija Saliba – Chairperson, Kumitat Amministrattiv għal 

Marsalforn 
 Is-Sinjura Diane Tagliaferro – Segretarja Eżekuttiva 
 
 
Ippresjeda l-laqgħa s-Sindku s-Sur Nicky Saliba. 
 

11..      TTAALLBBAA  
 
Intqalet talba mis-Sindku u ngħata bidu għall-laqgħa. 
 

22..    AAPPPPRROOVVAAZZZZJJOONNII  TTAALL--MMIINNUUTTII  LLAAQQGGĦĦAA  BBIINN--NNRRUU..  1122//0077//1155  
 
Billi l-minuti tal-laqgħa bin-nru. 12/07/2015 ġew ċirkulati minn qabel, dawn ġew 
meqjusa bħala moqrija.    
 
Is-Sindku talab għal xi korrezzjonijiet li setgħa kien hemm għall-minuti. 
 
Is-Sindku talab għall-approvazzjoni tal-minuti u staqsa 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. 
 

33..  PPUUNNTTII  LLII  JJOOĦĦOORRĠĠUU  MMIILLLL--MMIINNUUTTII  LLAAQQGGĦĦAA  BBIINN--NNRRUU..  1122//0077//1155  
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Dwar it-tiġrijiet taż-żwiemel ‘Heats u Finali tat-Tazza tal-Kunsilli Lokali’, il-Kunsill 
qabel li l-ispiża tal-premjijiet għall-korsa Żebbuġ m’ għandiex teċċedi €200. 
 
Il-Kunsillier Carmelo Saliba staqsa dwar il-manutenzjoni tal-plier tas-Salve Regina 
li kien semma fl-aħħar seduta. 
Is-Sindku qal li kien ser jibgħat lill-ħaddiema tal-Kunsill jagħmlu x-xogħol li hemm 
bżonn isir fuq il-plier. 
 
Dwar l-arblu tal-bandiera, ġie deċiż li naraw kemm jiswa arblu tal-ħadid. 
 
Dwar il-latrina pubblika tax-Xwejni, ġie deċiż li ssir sejħa għall-offerti għall-bini tal-
latrina (stima tax-xogħol €33,710). 
 
Dwar il-manutenzjoni ta’ passaġġ fi Triq il-Ponta, il-Kunsill ftiehem li jieħu parir 
legali. 
 
Komunikat tad-Dipartiment għall-Gvern Lokali dwar il-badges tad-deheb 
approvati fl-aħħar seduta. 
Il-Kunsill approva x-xiri ta’ disa’ badges tad-deheb  bl-istemma tal-Kunsill għall-
Kunsillieri u l-membri tal-Kumitat Amministrattiv għal Marsalforn. 
 
Is-Segretarja Eżekuttiva għarrfet lill-Kamra li nfurmata li l-caravan li kien hemm 
Triq il-Batterija kien għadha hemm. 
Il-Kunsill iddeċieda li jerġa’ jikteb lill-Pulizija. 
 
Il-Kunsill approva:  

 stima ta’ Peter Paul Said biex issir it-toqba għall-arblu tal-bandiera; €50 is-
siegħa. 

 bandiera bl-istemma taż-Żebbuġ, spiża ma taqbiżx €1,165.  
 

44..  MMIINNUUTTII  TTAALL--KKUUMMIITTAATT  AAMMMMIINNIISSTTRRAATTTTIIVV  GGĦĦAALL  MMAARRSSAALLFFOORRNN  

LLAAQQGGĦĦAA  BBIINN--NNRRUU..1144//22001166 

 
Il-minuti tal-laqgħa bin-nru. 14/2016 tat-Tlieta 8 ta’ Marzu 2016 tal-Kumitat 
Amministrattiv għal Marsalforn ittieħdu bħala approvata mill-Kunsill. 
 
Il-Kunsillier Carmelo Saliba qal bħala ċittadin li għandu l-Karta tal-Identita` fil-
lokalita` ta’ Marsalforn u li jgħix f’ Marsalforn, iddikjara li l-Kumitat Amministrattiv 
hu mmexxi minn nies sfiduċjati mill-lokalita`. 
Il-Kunsilliera Sandra Grech staqsiet lil Saliba jekk kienx qed jirreferi għaliha. 
Il-Kunsillier Carmelo Saliba wieġeb lil Grech u qalilha, inti għandek il-voti tal-poplu 
warajk. 
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Il-Kunsill qabel li jagħmel sejħa pubblika għall-offerti għal provvista u twaħħil ta’ 
sinjali tat-traffiku. 
 

55..  KKOORRRRIISSPPOONNDDEENNZZAA 

 
Din il-korrispondenza ttieħdet bħala moqrija: 
 

Komunikat tal-Kumpanija Green MT dwar ftehim ġdid għal ġbir ta’ skart riċiklabbli. 
Il-Kunsill qabel li jiffirma l-ftehim propost mill-Kumpanija Green MT. 
 
Komunikat tal-Perit Scerri dwar belvedere fi Triq Għajn Mhelhel.  Il-Kunsill qabel li 
l-Perit jintalab jagħmel servej tal-art. 
 
Komunikat mibgħut mill-uffiċċju tal-Kummissarju għas-Simplifikazzjoni 

Amministrattiva  dwar laqgħa mal-Kunsill Lokali. 
 
Ittra ta’ Jennifer Bonello dwar klassijiet tal-fitness organizzata mill-Kunsill. 
Il-Kunsill qabel li jerġa’ jorganizza dawn is-sessjonijiet fil-grawnd tal-iskola.  
 
Applikazzjonijiet  
għall-permess tal-Kunsill Lokali 
 
 

 
(i) Gozo Jeep Tours 

Għal lunches nhar l-20 ta’ Mejju u 
l-11 ta’ Ġunju 2016 fil-Bajja tax-
Xwejni. 

 
 
 
 
Deċiżjoni meħuda mill-Kunsill Lokali 

 
Approvati. 

66..  IILLMMEENNTTII  UU  SSUUĠĠĠĠEERRIIMMEENNTTII  
 
Nru. 08/2016 – is-Sur Jason Zammit 
Talab biex jerġa’ jitwaħħal sinjal juri T-Junction fil-bidu tal-passaġġ li mill-Bajja tal-
Qbajjar iwassal għall-inħawi ta’ Taħt ix-Xifer’. 
It-talba kienet approvata. 
 
Nru. 09/2016 – is-Sindku Nicky Saliba 
Ressaq dawn it-talbiet: 

 titwaħħal mera tat-traffiku fi Triq il-Madonna taċ-Ċiċri faċċata ta’ Triq 
Skapuċċina. 

 biex jitpoġġew żewġ bankijiet oħra fi Pjazza l-Assunta, in-naħa taċ-ċentru. 

 jitwaħħlu sinjali juru “T-Junction” u “Keep Clear” in-naħa t’ isfel ta’ Triq taċ-
Ċaqra u maġenb is-slipway tal-Qbajjar rispettivament. 
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It-talbiet kienu approvati mill-Kunsill.   
 

77..  AAPPPPRROOVVAAZZZZJJOONNII  TTAALL--KKOONNTTIIJJIIEETT  
 
Skeda tal-ħlasijiet bin-nru. 11/2015 – DOK A għall-perijodu bejn it-12 ta’ Frar 
2016 u s-17 ta’ Marzu 2016 li tammonta għal €31,524.35 kienet approvata u 
ffirmata. 
 

88..  BBUUDDGGEETT  22001166  
 
Is-Segretarja Eżekuttiva poġġiet fuq il-Mejda tal-Kamra l-estimi finanzjarja tal-
Kunsill għas-sena 2016.  Is-Segretarja Eżekuttiva qrat ir-rapport tal-budget.  
Wara li saru xi kjarifiki u mistoqsijiet mill-Kunsillieri, il-budget kien approvat mill-
Kunsill kif preżentat. 

  

99..  IILL--PPJJAANN  TTAALL--ĦĦIIDDMMAA  22001166  --  22001188  
 
Is-Segretarja Eżekuttiva poġġiet fuq il-Mejda tal-Kamra l-Pjan tal-Ħidma tal-
Kunsill għas-snin 2016 - 2018. 
Wara li sar il-qari tiegħu, il-Kunsill approva r-rapport tal-Pjan tal-Ħidma 2016 – 
2018 kif preżentat.  
  

1100..  SSEEJJĦĦIIEETT  GGĦĦAALLLL--OOFFFFEERRTTII  
   
KOSTRUZZJONI TA’ BANKINI FI TRIQ ULISSE, MARSALFORN BIL-
PORFIDO 
 
Il-Perit Edward Scerri li kien preżenti għal din il-parti tas-seduta qal l-irħas offerent 
baqa’ ma għaddilniex l-informazzjoni kollha mitluba.  Qal it-test certificates li 
ppreżenta huma eqdem minn tlett snin.  Madanakollu, il-Perit qal f’ offerti oħra 
ġieli talab test certificates li ma jkunux eqdem minn ħames snin; qal jista’ jkun li l-
fornituri tal-porfido ma jkollhomx test certificates aktar riċenti.  Il-Perit għamilha 
ċara li l-informazzjoni nieqsa mhix kruċjali. 
 
Il-Kunsill għażel l-offerta ta’ Sammy Spiteri li kienet l-irħas waħda. 
 
PROVVISTA U KONSENJA TA’ ŻEBGĦA TA’ BARRA 
 
Is-Segretarja Eżekuttiva fetħet l-envelop issiġillat bil-kwotazzjonijiet mitfugħa għal 
provvista u konsenja ta’ żebgħa ta’ barra. 
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Il-kwotazzjoni hi ta’ Rapa Showrooms Co Ltd, b’ dawn il-prezzijiet: 
  
 Paint gloss / ltr    €7.40 
 Paint gloss / 2.5ltrs   €16.20 
 Paint gloss / 5ltrs    €29.80 
 
 Paint fine textured / 5ltrs  €15.20 
 Paint fine textured / 10ltrs  €28.20 
 Paint fine textured / 15ltrs  €35.80 
 
Il-Kunsill aċċetta l-kwotazzjoni ta’ Rapa Showrooms Co Ltd. 
 
PROVVISTA U TWAĦĦIL TA’ BANKIJIET 
 
Is-Segretarja Eżekuttiva fetħet l-envelop issiġillat bil-kwotazzjonijiet mitfugħa għal 
provvista ta’ bankijiet. 
Kienu ntefgħu ħames kwotazzjonijiet. 
Il-kwotazzjonijiet huma ta’, b’ dawn il-prezzijiet: 

  
 JGC Ltd  
 Opt 1 & 2     €395.30 / bank 
 
 Anton Zarb 

 Opt 1      €640.74 / bank 
 Opt 2      €624.22 / bank 
 Opt 3      €2,168.84 / bank  
 
 Gokker Co Ltd 

 Opt 1      €334.53 / bank 
 
 Rapa Showrooms Co Ltd  
 Opt 1      €521.70 / bank 
 Opt 2      €441 / bank 
 
 Dimech Enterprises Ltd 
 Opt 1      €399 / bank. 
 
Ġie deċiż li l-kwotazzjonijiet ngħadduhom lill-Perit tal-Kunsill biex jagħmel 
evalwazzjoni tagħhom.    

  

1111..  JJUUMM  IIŻŻ--ŻŻEEBBBBUUĠĠ  22001166  
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Għall-laqgħa tal-Kunsill li jmiss, is-Sindku għandu jipprepara abbozz ta’ 
programm ta’ attivitajiet għal Jum iż-Żebbuġ.  
  

1122..  AAFFFFAARRIIJJIIEETT  OOĦĦRRAA  

  
Il-Kunsill approva: 

 kwotazzjoni tad-Dawwara Nursery għal provvista ta’ siġar għall-proġett tas-
Sagħtrija. 

 proposta tal-Kunsillier Saliba biex tkun organizzata ħarġa kulturali għal 
Malta nhar it-23 ta’ Marzu 2016. 

 proposta tal-Kunsillier Saliba biex il-Kunsill joħroġ avviż dwar infurzar mill-
green wardens. 

 
Proposti mressqa mis-Sindku u approvati mill-Kunsill. 

 il-laqgħa tal-lokalita` ssir nhar is-26 ta’ April 2016 fis-7.30pm. 

 titwaħħal mera tat-traffiku fuq pipe pole fi Triq Ġoma faċċata ta’ Triq Sant’ 
Indrija. 

 isiru blinds għat-toilet ta’ maġenb il-front office u jinxtraw żewġ hand dryers. 

 
TRIQ IŻ-ŻEBBUĠ 
 
Is-Sindku talab lis-Segretarja Eżekuttiva ssib l-ittri li l-Kunsill bagħat lill-Ministru 
għal Għawdex dwar l-istat ta’ Triq iż-Żebbuġ u talabha biex dawn l-ittri jiġu 
ċirkulata lill-Kunsillieri. 
 
Is-Sindku qal sentejn ilu, il-Ministeru għal Għawdex kien wiegħed li din it-triq 
kienet se ssir. 
 
Is-Sindku għamilha ċara kuntrarju għal li ntqal, hu favur li titranġa t-triq. 
 
Is-Sindku għarraf lill-Kamra li kien iltaqa’ mal-Perit Anġlu Portelli tal-Ministeru għal 
Għawdex fuq il-post u qal li l-Perit għadu jrid jara x’ se jagħmel dwar Triq iż-
Żebbuġ. 
 
Il-Viċi Sindku ppropona u l-Kunsill approva li jsir xogħol ta’ traqqiegħ bil-cold 
asphalt fi Triq ta’ Ħabel it-Twil (fil-bini). 
 
Proposti mill-Kunsillier Carmelo Saliba u approvati mill-Kunsill: 

 li l-Kunsill jospita` kor magħmul minn tletin raġel minn Norveġja lejn l-aħħar 
ta’ Mejju, bidu ta’ Ġunju u l-performance mill-Kor issir wara l-quddiesa ta’ 
waħda mill-Erbgħat ta’ Santa Marija fil-knisja.  L-attivita` ssir taħt il-
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presidenza tal-Isqof ta’ Għawdex.  Il-Kunsill ser jipprovdi għat-trasport f’ 
Għawdex u bibita` lill-membri tal-Kor wara l-attivita`. 

 il-kant tal-quddiesa ta’ Jum iż-Żebbuġ ikun jinvolvi wkoll it-Tenur Paul Gatt. 
 
Il-Kunsillier Carmelo Saliba għarraf lill-Kamra li permezz tal-Kunsill Lokali ta’ 
Għajnsielem saru kuntatti ma’ lokalita` f’ Ruma dwar il-possibbilita` ta’ ġemellaġġ 
mal-lokalita` tagħna. 

  

1133..  AAĠĠĠĠOORRNNAAMMEENNTT  
 
Is-seduta ntemmet  fid-8.45 ta’ filgħaxija.  Il-Kunsill aġġorna s-seduta għat-Tlieta, 
12 ta’ April 2016 fis-6.00 ta’ filgħaxija. 
 
 
 
IFFIRMATA        IFFIRMATA 
 
Nicky Saliba        Diane Tagliaferro 
Sindku         Segretarja Eżekuttiva 
 
 
Data: 12 ta’ April 2016 


