Minuti tal-mitejn u tlieta u tmenin laqgħa tal-Kunsill Lokali Xagħra li saret
fl-Uffiċċji Amministrattivi tal-Kunsill nhar it-Tlieta, 18 ta’ Diċembru, 2012,
fil-5.30 p.m. Din hija wkoll il-ħdax laqgħa tas-sitt leġislatura ta’ dan ilKunsill.
Il-laqgħa bdiet b’dawn il-membri preżentiSindku :
Viċi Sindku :
Kunsilliera :

Uffiċċjali
Segretarju Eżekuttiv

Is-Sur Joseph Cordina
Is-Sur Aaron Aġius
Dr. Christian Żammit
Is-Sur Victor Żammit
Dr. Joseph Attard u
Is-Sinjura Maria Grima
Is-Sur Mark Formosa

Dr. Kevin Cutajar kien assenti
TALBA TAL-BIDU U TWASSIL TAL-KONDOLJANZI
Intqalet it-talba tal-bidu. Imbagħad il-Kunsilier Joseph Attard f’ismu u f’isem sħabu lKunsiliera kollha, wassal il-kondoljanzi lis-Segretarju Eżekuttiv Mark Formosa għat-telfa
tal-għażiża ommu Judith Formosa li seħħ nhar il-Ħamis, 7 ta’ Diċembru 2012. IsSegretarju Eżekkutiv Mark Formosa irringrazzja lil kulħadd għas-sapport li huwa sab
mingħand il-membri u l-istaff tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra u għas-sobgħa li urew
miegħu f’dan il-mument diffiċli.Wara mument ta’ silenzju bħala turija ta’rispett lejn ilmejta, il-laqgħa tkompliet skont l-Aġenda.
QARI, KONSIDERAZZJONI U APPROVAZZJONI TAL-MINUTI
Il-Kunsill approva unanimament il-minuti tal-Laqgħa Numru 282 li saret nhar il-Ħamis,
22 ta’ Novembru, 2012, wara li saru l-korrezzjonijiet approvati.
Punti mqajjma mill-Minuti
Il-Viċi Sindku Aaron Agius u il-Kunsillier Dr. Joseph Attard talbu informazzjoni dwar ittalba li kien għamel is-Sur Lawrence Camilleri għas-sinjali sofor faċċata tal-garage
tiegħu. Ġie deċiz li is-Segretarju għandu jinforma lis-Sur Camilleri dwar id-deċizjoni li
kienet itieħted mill-Kunsill fil-laqgħa preċedenti.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius semma is-sitwazzjoni ħazina li tinsab fija Vjal 8 ta’
Settembru. Minħabba li din it-triq taqa’ taħt ir-responsabilita tal-Gvern Centrali, ilKunsill ideċċida li għandna nirrangaw kif nistgħu bil-cold asphalt u li għandna nibagħtu
reminder lill-Ministeru għal Għawdex dwar l-istat ħazin ta’ l-istess triq.

Il-Kunsillier Dr. Christian Zammit talab informazzjoni dwar il-quotations tat-tabella talfaċċata tal-playing field. Is-Segretarju informa lill-Kunsill li qiegħed fil-proċess li jiġbor
il-quotations.
Il-Kunsillier is-Sur Victor Zammit informa lill-Kunsill li huwa mar għal laqgħa ta’ lisSpiral Methodology li kienet titratta dwar iż-żmienijiet ta’ kriżi u li l-Kunsill għandu
jorrganizza grupp biex ikun jaf dwar il-well being tal-populazzjoni.
Komunikazzjoni tas-Sindku
1. Is-Sindku beda billi informa lill-Kunsill li fil-jiem li ġejjien ser nikkuntatjaw lil
Perit Mariella Xuereb biex tagħtina parir dwar liema kienet l-aktar offerta
vantagjuza għall-postijiet biex jintuza bħala uffiċċini għal-Kunsill sakemm
jinbena iċ-ċentru ċiviku ġdid.
2. Is-Sindku informa lill-Kunsill li dwar Measure 313 ħargu it-tenders għal-Project
Manager, Technical Consultant u għal-Project Supervisor. Is-Sindku semma ukoll
li ser ikun hemm sitt progetti imqassma fuq żewg tenders. Huwa informa lillKunsill li il-Perit wasal fl-aħħar fażi biex joħrog it-tenders.
3. Is-Sindku semma ukoll li dwar l-organizazzjoni tal-kunċert tal-Milied kollox
jinsab miexi kif pjanat u jidher li ma hemmx problemi. Huwa qal li wasalna flistadju li noħorgu l-inviti. L-affarijiet oħra relatati mal-kunċert fosthom il-postijiet
tal-mistidnin, compère, printjar u ir-reception qiegħed jieħu ħsibhom is-Sur Ivan
Attard.
4. Is-Sindku informa lill-Kunsill li kien hemm xi tibdil żgħir fid-disinn tad-dawl ta’
Vjal 8 ta’ Settembru u għalhekk ogħla xi ftit il-prezz aktar milli kien ikwotat. IlKunsill qabel ma dan. Il-Kunsillier Dr. Joseph Attard semma li għal sena oħra
irridu naħsbu għal xi tiżjin ħdejn il-Bank of Valletta. Il-Kunsill qabel li dan
għandu isir.
5. Is-Sindku ippropona li l-festin għal-anzjani għandu isir l-għada Erbgħa 19 ta’
Diċembru u bħal ma sar fi snin ta’ qabel il-Kunsill ser jagħti rigal zgħir lil kull
anzjan u anzjana li jattendu fid- day center. Il-Kunsill qabel ma dan. Is-Sindku
ħeggeg lill-Kunsilliera biex jattendu għal dan il-festin.
6. Is-Sindku informa lill-Kunsill li għal festa ta’ San Anton Abbatti ser jorganizza lwirja tal-klieb, tal-qtates u taż-żwiemel. Il-Kunsill ser jimxi fuq l-istess binarji
tas-sena l-oħra.
7. Is-Sindku issuggerixxa u il-Kunsill qabel li jipparteċipa fil-festa ta’ San Pawl
f’Marsalforn li ser tiġi ċċelebrata l-Ħadd 3 ta’ Frar u għalhekk ġie deċiz li jitlob
lill-Banda Victory tattendi u ddoqq xi marċijiet.

8. Is-Sindku informa li l-Karnival din is-sena ġej kmieni. Għalhekk saret laqgħa fis17 ta’ Novembru biex jinħatar sotto kumitat biex jieħu ħsieb l-attivitajiet għal
zmien il-Karnival. Għalhekk għandha isir laqgħa oħra urġenti mas-sotto kumitat
fl-ewwel Sibt ta’ Jannar u din għandha tkun bejn is-2.00pm u it-3.00pm. Renato
ġie aviċinat u aċċetta li joqgħod bħala prezentatur. Għandha ukoll inkelmu lilLourdes Borg dwar il-possibilta li nergu nagħmlu il-prinjolata.
9. Is-Sindku semma ukoll li il-konferenza internazzjonali li il-Kunsill ser jorganizza
dwar l-immigrazzjoni ser issir f’Marzu 2013. Il-Kunsillier Dr Christian Zammit
qal li il-konferenza għandha tkun f’post attrezat sewwa għal laqgħa ta da it-tip. IlKunsill qabel li għandna imorru għal stima mingħand il-Hotel Calypso. Dr
Zammit organizza laqgħa għas-Sibt 22 ta Diċembru fl-10.00am fejn ser jiġi
imfassal il-pjan u il-konferenza mill-bidu sat-tmiem.
10. Is-Sindku staqsa ukoll dwar il-proġett ta’ skambju li għandna ma San Michele
Salertino u dwar l-advance planning visit tal-iskambju fil-Greċja. Il-Kunsillier Dr.
Christian Zammit għandu jiftiehem mas-Sur Vincenzo De Leonardis u ser
nippruvaw noħorġu sejħa għal min jixtieq jagħmilha ta’ host family. L-eta tazzagħzagħ għandha tkun bejn erbgħatax u ħmistax-il sena. Dwar l-iskambju talĠreċja għandna niċekkjaw xi jmiss li isir.
11. Is-Sindku informa lill-Kunsill li beda il-patching fi Triq San Ġorg Preca iżda ilkuntrattur sab xi problemi. Jidher li fl-1998 kienet ingħatat kisja tarmac fuq ilħamrija li kien hemm u għalhekk it-tarmac ma kienx qiegħed jaqbad sew. Dan
kien qiegħed iwassal biex kull darba li isir il-patching dan jinqala wara ftit ġranet,
u dan minkeja li jsir bil-hot asphalt. Minħabba is-sitwazzjoni ta din it-triq il main
tal-ilma kien qed jinkiser ta’ sikwijt.Wara li saret laqgħa mal-uffiċjali talKorporazzjoni tas-Servizzi tal-Ilma (KSI) saret site visit u assessment fuq din issitwazzjoni. ll-KSI infurmawna li l-main tal-ilma għandu jinbidel. Is-Sindku
għalhekk ippropona, li fl-opinjoni tiegħu, għandna nagħmlu ix-xogħol sew u
nibdlu il-main u nagħmlu ukoll il-pedamenti biex it-triq tiġi soda. Is-Sindku qal li
l-KSI ser tiprovdilna il-materjal filwaqt li ix-xogħol tat-tqiegħed tal-main jista’
isir mill-kuntrattur waqt li jkun qiegħed jirranga it-triq. Dan minħabba il-fatt illi
il-kuntrattur irid ineħħi il-ħamrija li hemm biex ikun jista’ jirranga it-triq. IlKunsill qabel li dan ix-xogħol isir.
Il-Kunsillier Dr Joseph Attard ippropona li għandna nieħdu parir mingħand lAvukat Dr Carmel Galea dwar jekk dan ix-xogħol jistax isir taħt it-tender ezistenti
tal-patching. Il-Kunsill qabel ma dan.
12. Is-Sindku semma ukoll li il-kuntrattur li rebaħ it-tender tal-culverts fi Triq ilKnisja għadu ma bediex ix-xogħol. Huwa qal li għandna nikkuntatjawħ biex
naraw x’inhi il-problema.

13. Is-Sindku informa lill-Kunsill li l-petizzjoni dwar it-talba għal l-estenzjoni tasservizz tal-Arriva għal l-inħawi tal-Kortoll waslet għand Transport Malta. Huma
infurmaw lill-Kunsill li ser jippruvaw isibu soluzzjoni.
14. Is-Sindku semma ukoll li l-ikla tal-Milied għal ħaddiema li ser issir fl-20 ta’
Diċembru. Wara diskusjoni gie deċiz ukoll li għandha issir ikla għall-Kunsilliera
apparti fit-18 ta’ Jannar 2013.

Qari tal-Korrispondenza u lmenti mir-residenti
1. E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali biex jistiednu lill-Kunsill Lokali taxXagħra għaċ-ċerimonja li fiha ser jiġu varati l-benefiċjarji ta’ l-iskema ta’
finanzjarjament għar-restawr ta’ postijiet storiċi żgħar. Il-Kunsill Lokali kien
applika fi Frar 2012 biex jirrestawra n-niċċa tal-Madonna tad-Duluri fin-naħa
t’isfel ta’ Triq l-Ispiera. Iċ-ċerimonja ser issir nhar il-Ħamis 20 ta’ Diċembru fis6.30pm fil-Berġa ta’ Kastilja. Il-Kunsill qabel li għandu jitla għaċ-ċeremonja isSegretarju Ezekuttiv u li għandu jiġi ikkuntatjat il-Perit Scerri dwar ir-restawr tanniċċa biex jagħtina parir dwar ix-xogħol li għandu jsir.
2. Memo 57/2012 mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali dwar l-immaniġġjar ta’ l-iskart
fil-lokalitajiet tagħna. F’din il-memo qed jiġi mfakkar li l-Kunsilli Lokali huma
responsabbli għall-iskart li jiġi ġġenerat mill-lokalitajiet rispettivi tagħhom u
għandhom iżommu audit trail li jikkonferma li l-iskart ġie ddepożitat ġo
faċilitajiet legali li qed ikunu provduti apposta. Il-Kunsill innota il-kontenut.
3. Ittra mingħand Josephine Azzopardi f’isem il-Grupp tal-Azzjoni Kattolika Xagħra
fejn qed titlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra sabiex jitella talent
show għal zmien il-Milied hi ipproponit li dan isir nhar il-Ħadd 9 ta’ Diċembru
2012. Il-Kunsill qabel li għandna ninvolvu ruħna f’dan is-show billi nipprovdu ilPA system għal waqt din l-attivita.
4. Ittra mill-Inġinier Mario Schembri, ic-Chief Executive Officer tal-Kumpanija
Greenpak, dwar servizzi addizjonali li ser tkun qed toffri din il-kumpanija fixxhur li ġejjin. Ic-CEO qed jitlob ukoll lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra sabiex
iġedded il-kuntratt li għandu mal-kumpanija Greenpak għar-riċiklaġġ tal-iskart
fil-lokalita’. Il-Kunsill qabel li għandha issir laqgħa fejn għandna nitolbu żieda
fis-servizz. Il-Kunsillier Dr Joseph Attard semma ukoll li għandna naraw jistax
jiġi offrut is-servizz ta’ ġbir tal-ħgieg kull xahar.
5. E-mail mingħand is-Sur Julian Zarb, Direttur fil-Ministeru tat-Turiżmu, fejn qed
jistaqsi lill-Kunsill Lokali dwar jekk jistax jipprovdi xi sala jew ċentru fejn jistgħu

jsiru l-provi ta’ korijiet lokali. Dan l-ispazju jrid ikun provdut mingħajr ħlas. Din
l-email qed tintbagħat lill-Kunsilli Lokali kollha. Il-Kunsill innota il-kontenut.
6. Informazzjoni dwar skambju kulturali ta’ żgħażagħ li ser isir f’Zacharo fil-Greċja
bejn it-3 u l-10 ta’ Ġunju 2013. Biex nipparteċipaw, il-Kunsill irid jibgħat ħames
parteċipanti li jkunu imqassma hekk: żewġ ġuvintur u żewġ tfajliet flimkien ma'
group leader. Il-Kunsill qabel li għandna naraw f’ liema stadju qiegħed dan liskambju.
7. E-mail mingħand is-Sur Ray Abela, Direttur Maniġerjali tal-Kumpanija TCTC,
dwar il-korsijiet tal-kompjuter għall-adulti. Is-Sur Abela qed jinforma lill-Kunsill
Lokali li dalwaqt ser jibda t-tqassim tal-flyer li jippromwovi dan il-kors li ser isir
fil-librerija pubblika. L-applikazzjonijiet ser jintlaqgħu fl-uffiċċju amministrattiv
tal-Kunsill sa l-aħħar ta’ Jannar filwaqt li l-kors jibda fi Frar 2013. Il-Kunsill
innota il-kontenut u qabel li għandna niċċekjaw dwar il-pagamenti.
8. E-mail mingħand Kirsten Brocker mill-Ġermanja li fiha qed jitlob lill-Kunsill
sabiex jidħol għal ftehim ta’ ħbiberija mal-assoċjazzjoni ‘Landesverband’ filĠermanja. Din l-assoċjazzjoni tispeċjalizza fl-edukazzjoni tal-adulti. Il-Kunsill
qabel li għandna inġibu aktar informazzjoni.
9. Ittra mingħand is-Sinjura Marion Portelli, Segretarja tal-Kor Voci Angeliche, fejn
qed tinforma lill-Kunsill li l-ispejjeż tal-Kor għall-Kunċert tal-Milied li ser isir filKnisja Bażilika ta’ Marija Bambina huma ta’ € 700. Il-Kunsill qabel li l-istima
tiġi aċċettata.
10. E-mail mingħand ir-rappreżentanti ta’ ‘Le Mans Youth Service’ dwar skambju
kulturali ta’ żgħażagħ li ser isir fi Franza bejn il-25 ta’ Settembru u s-7 ta’ Ottubru
2013. Il-Kunsill Lokali jista’ jipparteċipa billi jibgħat bejn erba’ u għaxar
żgħażagħ li għandhom bejn 18 u 22 sena. Il-Kunsill qabel li għandna napplikaw.
11. E-mail mingħand is-Sinjura Josette Camilleri, koordinatriċi tal-proġett
‘Empowerment’ imniedi mill-Aġenzija taż-Żgħażagħ. Dan il-proġett jikkonsisti
f’sitt skedi ta’ taħriġ minn fejn il-Kunsilli Lokali jistgħu jagħżlu skont dawk li
jħossu li l-aktar jindirizzaw il-bżonnijiet taż-żgħażagħ fil-lokalita’ tagħhom. Ittaħriġ jinvolvi spiża ta’ € 300 li minnhom € 150 jinħarġu mill-istess Aġenzija
filwaqt li l-€ 150 l-oħra jinħarġu mill-Kunsill Lokali. L-applikazzjonijiet
jintlaqgħu sal-25 ta’ Jannar 2013. Il-Kunsill qabel li għandna inġibu aktar
informazzjoni.

12. Ittra mingħand is-Sur Bernard Vassallo, Chairman tal-Kunsill Malti għall-Isports,
fejn qed jistieden lis-Sindku Joe Cordina jew is-sostitut tiegħu, sabiex jattendi
għaċ-ċerimonja annwali tal-Għażliet Sportivi Nazzjonali li ser issir nhar is-Sibt 19
ta’ Jannar 2013 fiċ-Ċentru Malti tal-Fieri u l-Konferenzi (MFCC) f’Ta’ Qali. IlKunsill iddeċida li għandu jattendi il-Kunsillier is-Sur Victor Zammit.
13. E-mail mingħand il-koppja Zuzana Jurcik u Daniel Sammut fejn qed jitolbu lpermess tal-Kunsill biex jagħmlu ċ-ċerimonja taż-żwieġ ċivili tagħhom fil-bajja
tar-Ramla f’April 2013. Huma qed jitolbu lis-Sindku Joe Cordina sabiex
jipressjedi dan iż-żwieġ. Il-Kunsill qabel li għandna naċċettaw din it-talba u li
ninfuraw lil din il-kopja dwar dan.
14. E-mail mingħand is-Sur Dennis Dimech, sales executive tal-magazine ‘Let’s
Gozo’ fejn qed jinforma lill-Kunsill li l-edizzjoni li jmiss ser toħroġ fl-20 ta’
Jannar 2013 biex naraw jekk irridux nirreklamaw xi attivita’ li għandna. Il-Kunsill
qabel li għandna nagħmlu reklam għal-Karnival fix-Xagħra u għandna naslu sa
spejjez ta’ €250.
15. Email mingħand is-sinjura Nicoletta Mestieri mid-DIAMI, fejn tibgħat xi noti
dwar il-laqgħa ta’ Vanersborg u dwar il-laqgħa li ser issir Malta. Fejn fost l-oħrajn
isemmi li il-Kunsill tax-Xagħra irid jagħmel SWOT analysis dwar is-suġġett, irid
wkoll jikkordina il-preżentazzjonijiet u il-konferenza. Hija tgħid ukoll li fix-xhur
li gejjin għandna nirċievu u nimlew applikazzjoni għal 50% tal-budget. Il-Kunsill
innota il-kontenut.
16. Ittra mingħand Joseph Bajada, Segretarju tas-Soċjeta Filarmonika Victory, fejn
jinfurma lill-Kunsill li il-Kirja tas-sala lil Kunsill Lokali Xagħra għall-Konferenza
tat-Tin, ser tkun free of charge. Il-Kunsill innota il-kontenut u qabel li għandna
nibgħatu ittra ta’riġrazzjament.
17. Ittra mingħand il-Ministru Chris Said fejn jinfurma lill-Kunsill li tnediet ilKooperattiva ME2 li toffri bosta servizzi. Dawn is-servizzi jingħataw bi prezzijiet
ragonevoli. Ghalhekk jekk il-Kunsill jixtieq aktar informazzjoni għandu
jikkuntattja lill-Kooperattiva. Il-Kunsill innota il-kontenut.

Ilmenti
1. Talba mingħand Joseph Cremona li joqgħod Triq Marsalforn sabiex jinbena ħajt
imwaqqa' għat-triq fi Triq Għajn Xejba. Il-Kunsill qabel li għandna niċċekjaw
qabel ma isir ix-xogħol.

2. Talba mingħand Mark Cardona, li joqgħod Tal-Giglar, Triq Kortoll fejn jitlob
sabiex; (a) jiġi estiz b'madwar żewġ piedi l-culvert tal-ilma li hemm fil-junction
bejn Triq il-Knisja u Triq il-Kortoll faċċata tar-residenza tiegħu u (b) isiru żewġ
SLOW SIGNS fi Triq il-Knisja fejn ir-residenza ta' Joe Sciberras u ta' Mario
Attard minħabba l-veloċita' qawwija li qed jgħaddu biha xi sewwieqa f'din il-parti
kemmxejn perikoluza. Il-Kunsill iddeċida: li dwar talba (a) ser inkellmu lilkuntrattur biex kif ikun qiegħed jagħmel ix-xogħol ta’ Triq il-Knisja, il-culvert li
hemm jitkabbar. Dwar talba (b) ser issir talba lil Transport Malta.
3. Talba mingħand Sammy Azzopardi, li joqgħod 23, Triq Gnien Xibla sabiex
jinbena ħajt li qed izomm passagg pubbliku fi Triq Gnien Xibla u biex dan l-istess
passaġġ jingħata s-siment. Il-Kunsill qabel li x-xogħol għandu isir.
4. Talba mingħand Michael Spiteri, li joqgħod 27, Triq it-Tmienja u Għoxrin ta’
April 1688 sabiex titranga r-rampa u l-bankina ta' quddiem ir-residenza tiegħu fi
Triq it-Tmienja u Għoxrin ta' April 1688. Il-Kunsill iddeċida li għandna naraw
jekk lestix il-bieb tal-garaxx tiegħu qabel ma issir il-bankina.
5. Talba mingħand Marvic Bajada, li joqgħod Plot 29, Qasam ta’ Dun Anton sabiex
tiġi indirizzata l-problema tat-traffiku fi Triq it-Tigrija u Triq Marsalforn. Dan
biex ikun hemm ruling dwar min ghandu d-dritta bejn is-sewwieqa li jkunu sejrin
lejn Triq Marsalforn jew Triq Gnien Xibla u s-sewwieqa li jkunu ser jiksru ghal
Triq Marsalforn minn Triq Gnien Xibla. Il-Kunsill iddeiċida li għandna niktbu lil
Transport Malta.
6. Talba mingħand John Vella li joqgħod NB, Triq John Otto Bayer fejn jitlob
sabiex titranga bankina ta' post li għandu fi Triq Għajn Qamar. Il-Kunsill qabel li
x-xogħol għandu isir.
7. Talba mingħand Vince Sultana li joqgħod NB, Triq il-Komittiva sabiex jingħata
siment f' tarf Triq il-Kumittiva mal-ħajt tiegħu. Il-Kunsill qabel li x-xogħol
għandu isir.
8. Talba mingħand Victor Sultana li joqgħod 82, Triq l-Imqades sabiex isir ftit
siment maż-żewg naħħat tal-isqaq li ma jinfidx bejn Triq il-Mithna u Triq
Guzeppi Sultana. Importanti li dan ix-xogħol isir malajr kemm jista' jkun għax
qed issir ħsara minn terżi persuni. Il-Kunsill qabel li x-xogħol għandu isir.
9. Talba mingħand Carmel Grima li joqgħod 165, Triq Marsalforn sabiex jinbidel ilbank li hemm ħdejn ir-residenza tiegħu fi Triq Marsalforn peress li dak prezenti
nkiser u qiegħed ta' periklu għal min ipoggi fuqu. Il-Kunsill qabel li x-xogħol
għandu isir.

10. Talba mingħand Teddy Cachia li joqgħod Cachia House, Triq Luvier, Munxar
sabiex titbaxxa rampa ta' garaxx li għandu fi Triq Gajdoru. Il-Kunsill qabel li xxogħol għandu isir.
11. Talba mingħand Saviour Debono li joqgħod 29, Triq L-Għejun sabiex isir culvert
li jilqa' l-ilma tax-xita fi sqaq fi Triq l-Għejun. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
isir.
12. Talba mingħand Louis Rapa li joqgħod Merħba, Triq it-Tmienja u Għoxrin ta’
April 1688 sabiex isir ftit siment ma' ħajt li hemm fi Triq Għajn Xejba ghax
hemm il-periklu li dan il-ħajt jaqa'. Il-Kunsill qabel li x-xogħol għandu isir.
13. Talba mingħand Daniel Attard li joqgħod NB Triq ta’ Stellini sabiex jitranga bissiment jew bit-tarmac quddiem ir-residenza tieghu fi Triq Ta' Stellini. Il-Kunsill
qabel li dan ix-xogħol isir.
14. Talba mingħand Indrija Mercieca li joqgħod NB, Triq Srug sabiex titranga ilbankina li hemm quddiem il-ħanut Victory Greengrocer fil-Pjazza Vittorja. IlKunsill qabel li ix-xogħol għandu jsir.
15. Talba mingħand Frances Mizzi li toqgħod 12, Triq Masri biex jinqata' l-haxix talPergla. Importanti ħafna li dan ix-xoghol isir fl-iqsar zmien possibbli. Il-Kunsill
qabel li x-xogħol għandu isir.
16. Talba mingħand Mikelina Sultana li toqgħod 1, Triq Jannar sabiex titnaddaf ilbankina li hemm quddiem ir-residenza tagħha peress li fiha ammont kbir ta' ġebel.
Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol isir.
17. Talba mingħand Francis Rapa li joqgħod Lourdes House, Vjal 8 ta’ Settmbru
sabiex titranga il-bankina/rampa ta' quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel
li x-xogħol għandu isir.
18. Talba mingħand Francis Cassar ta’ Paprika, Triq Gorf biex isir guard marseridenza tiegħu biex tevita li il-karozzi jaħbtu mar-residenza tiegħu. Il-Kunsill
qabel lid an ix-xogħol isir.
19. Talba mill-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex isir bank fi Triq l-Għar ta' Ninu. IlKunsill qabel li x-xogħol għandu isir.
20. Talba mis-Sindku Joe Cordina sabiex isir ftit konkos fil-parti id-dejqa ta Triq
Ġnien Xibla biex il-vetturi izommu ftit il-barra minn mal-ħajt. Il-Kunsill qabel li
x-xogħol għandu isir.
21. Talba mingħand Michelle Sultana ta’ Diamond Jubilee Bar, Pjazza il-Vittorja fejn
titlob li tagħmel tinda mit-22 ta Diċembru sat-2 ta’ Jannar fejn hemm in-No
Parking quddiem tagħha. Il-Kunsill ma kellu l-ebda oġġezzjoni.

F’dan il-mument il-laqgħa ġiet sospiza għaliex wasal is-Sur Joseph Sultana, għalllaqgħa mal-Kunsill. Il-ħin kien is-7:15pm. Il-laqgħa tal-Kunsill reġgħet bdiet fis7:22pm.
Kien hemm diskusjoni dwar il-laqgħa mas-Sur Sultana u il-Kunsill ikkonferma li ilbudget għal l-attivita It-tieġ ta’ Karmena Abdilla kien ser jibqa €5,000.

Aprovazzjoni tal-Pagementi
Il-Kunsill approva unanimament il-pagamenti annessi mal-minuti.

Data għall-Laqgħa Oħra
Il-laqgħa spiċċat fis-7.30 pm. Il-Kunsill iddeċċieda li l-laqgħa li jmiss issir nhar il-Ħamis
24 ta’ Jannar 2013 fis-5.30pm.

Joseph Cordina
Sindku

Mark Formosa
Segretarju Eżekuttiv

