Minuti tal-kontinwazzjoni tal-mitejn u ħamsa u tmenin laqgħa tal-Kunsill Lokali Xagħra
li saret fl-Uffiċċji Amministrattivi tal-Kunsill nhar il-Gimgħa, 15 ta’ Marzu 2013, fil-5.30
p.m. Din hija wkoll it-tlettax il-laqgħa tas-sitt leġislatura ta’ dan il-Kunsill.
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-Sinjorina Maria Grima

Is-Sur Mark Formosa
Dr. Kevin Cutajar kien skużat u wasal
fis-6:55 pm

TALBA TAL-BIDU, QARI, KONSIDERAZZJONI U APPROVAZZJONI TAL-MINUTI
Intqalet it-talba tal-bidu, u wara il-Kunsill kompla skont l-agenda maħruga fil-15 ta Frar
2013.
Komunikazzjonijiet tas-Sindku
1. Is-Sindku beda billi fakkar lill-Kunsill li qed nistennew id-deċizjoni dwar lapplikazzjoni għall fondi taċ-Ċentru Ċiviku mingħand il-PPCD.
2. Is-Sindku informa lill-Kunsill li kumitat tal-għazla magħmul mis-Sindku, mill-Viċi
Sindku, mill-Kunsillier Dr Joseph Attard, minn Dr Joshua Grech u minn Nutar Dr
Josette Spiteri Cauchi intaqa’ biex jaggudika it-tenders ta’ Measure 313 tal-Leisure
Parks.

Il-kumitat tal-għazla għazel lill-Design Technical Resources għat-tender tal-Project
Management, u tal-Project Supervision u lill-Perit Edward Scerri għal Technical
Consultancy. Fuq rakkommandazzjoni tal-bord ir-rapport ġie approvat unaniment
3. Is-Sindku informa lill-Kunsill dwar il-preparamenti għall-konferenza internazzjonali
li il-Kunsill ser jorganizza dwar l-immigrazzjoni. Huwa qal li l-preparamenti lesti u
ma jidhirx li hemm problemi.
Il-Kunsillier Dr Christian Zammit qal li s-sala tal-konferenza lesta u huwa tkellem
mal-manager tal-lukanda dwar il-pranzu u affarijiet oħra relatati. Huwa semma li
kien hemm problema zgħira fuq id-delegazzjoni ta’ Peurto Lumbreras imma din
trangat. Is-Sindku qal li huwa mhux ser ikun jista jattendi għat tieni ġurnata talkonferenza minħabba li ser ikun imsiefer u għalhekk id-diskors tal-egħluq għandu
jagħmlu l-Kunsillier Dr Christian Zammit.
4. Is-Sindku informa lill-Kunsill li irċevejna żewg offerti għax xogħol fi Triq San Ġorg
Preca. Il-Kunsill għazel l-offerta tar-Road Construction Ltd billi kienet l-irħas
offerta.
5. Is-Sindku informa lill-Kunsill li l-programm ta Jum ix-Xagħra għal din is-sena ġie
imfassal u ser ikun imqassam bejn l-Erbgħa 24 ta’ April u l-Ħadd 28 ta’ April. Ilprogramm ġie approvat u is-Sindku qal li għandna inkellmu lis-Surmast ta’ l-iskola
u lill-Arċipriet biex nikkordinaw l-attivitajiet magħhom.
6. Is-Sindku informa lill-Kunsill li wasal iz-zmien li nagħmlu il-Laqgħa Ġenerali Anwali
tal-lokalita. Huwa qal li din ma saretx aktar kmieni minħabba l-elezzjoni generali u
la issa għadda kollox din tista’ issir. Huwa ippropona u il-Kunsill qabel li din
għandha isir nhar il-Ħadd 7 ta’ April 2013 fil-10:30 am.
7. Is-Sindku issugerixxa li bħal ma kien ġara wara l-elezzjoni generali tal-2008
għandna nibgħatu ittra biex nifirħu lil-Prim Ministru u lis-Seġretarju Parlamentari
responsabbli mill Kunsilli Lokali għar rebħa fl-elezzjoni ġenerali. Il-Kunsill qabel li
għandna nimxu b’dan il-mod.
8. Is-Sindku semma ukoll li għandna nibdew naħsbu dwar is-safar li għandu ippjanat
il-Kunsill. Dwar il-Youth Exchange li hemm ippjanat għal bejn is-6 u l-14 ta’ Lulju ilKunsill iddeċida li għandna nibgħatu ittra lis-Sur Lawrence Sciberras Assitant Head

tas-Sixth Form. Barra minn hekk għandna ngħidu lill-Arċipriet Carmelo Refalo biex
iħabbar waqt l-eserċizzi.
Għal konferenza li imiss tad-Diami għandhom jitilgħu il-Finlandja il-Kunsilliera Dr
Christian Zammit u Dr Joseph Attard.
Għal laqgħa tas-Sindki tal-ECAD ser imur is-Sindku Joe Cordina.
Għal konferenza li imiss fil-Latvia taħt il-proġett Nemo li ser isir mis-16 sas 19 ta’
Mejju għandhom imorru il-Viċi Sindku Aaron Agius u il-Kunsilliera Maria Grima.
Minħabba il-Youth Exchange ma San Michele Salentino il-Kunsillier Dr Christian
Zammit għandu igib aktar dettalji mingħand Vincenzo De Leonardis.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius intalab jagħti rendikont tal-konferenza tal-proġett
Nemo li saret fil-Bulgaria. Huwa qal li din kienet suċċess. Huwa semma li
għalkemm l-organizzaturi talbu rapport fuq is-sitwazzjoni f-Malta huma fil-fatt
xtaqu prezentatzjoni aktar fid-dettal. Huwa semma ukoll li ma ħadnix tifkira ta’
ringrazzjament lis-Sindku ta’ Suhindol u għalhekk għandna natuħ tifkira fil-laqgħa
li imiss. Huwa qal li għandna nibdew naħsbu għal laqgħa li ser issir f’Malta fl-aħħar
ta’ Settembru.
9. Fuq rikjesta tal-Kunsillier Dr Joseph Attard is-Sindku semma li it-Traffic
Management Plan ta’ Pjazza Sant Anton għandha tiġi diskussa aktar fid-dettal fillaqgħa li imiss.
10. Is-Sindku informa lill-Kunsill li is-Sur Clive Refalo ta’ stima għad-disin tar-railing li
hemm madwar il-bokka tax-xelter tal-gwerra. Il-Kunsill qabel li għandna
naċċettaw li jibda ix-xogħol mill-aktar fis.

Qari tal-Korrispondenza u lmenti mir-residenti:
1. E-mail mingħand Vasileios Laopodis, President tal-Culture Polis: Europe of Culture
Forum li fiha nfurmawna li l-proġett li aħna konna partners fih u li jittratta

promozzjoni tal-wirt storiku tagħna ma ġiex aċċettat għall-finanzjament. Il-Kunsill
innota il-kontenut.
2. E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali dwar l-Avviż Legali 36/2013 li jirrigwardja
r-regolamenti tal-2013 li jemendaw ir-regolamenti dwar l-elezzjonijiet għallKunsilli Lokali li ser isiru fid-9 ta’ Marzu. Il-Kunsill innota il-kontenut.
3. E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali dwar l-Istate of the Heritage Report għassena 2012. Dan ir-rapport intbagħat lis-Sovrintendenza tal-Wirt Kulturali nhar ilĦamis 31 ta’ Jannar. Il-Kunsill innota il-kontenut.
4. Ittra mingħand is-Sur Mauro Pace Parascandolo, Segretarju Eżekuttiv tal-Kunsill
Malti għas-Settur tal-Volontorjat, li fiha qed jinfurmana dwar sensiela ta’ laqgħat li
qed isiru biex dan il-Kunsill ikun mgħarraf aktar dwar l-għaqdiet u
organizazzjonijiet oħra li hawn f’Malta u Għawdex. Hu qed jistieden lill-Kunsill
sabiex flimkien magħna ssir laqgħa fix-Xagħra flimkien mal-għaqdiet u
organizazzjonijiet oħra li hawn fil-lokalita’ tagħna. Il-Kunsill iddeċida li l-Kunsillier
Victor Zammit għandu jagħmel diskors.
5. E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali dwar l-emendi fil-liġi li jirrigwardjaw illiċenzji tal-kummerċ għal bejjiegħa fit-toroq jew bejjiegħa bil-posta. Il-Kunsill
innota il-kontenut.
6. E-mail mingħand Natalia Stachowiak dwar il-proġett Ne-Mo li l-Kunsill tagħna
huwa partner fih. Hi qed titlob biex il-meeting fix-Xagħra isir bejn l-24 u s-26 ta’
Settembru 2013. Il-Kunsill qabel li għandna nippruvaw nagħmlu din il-laqgħa malfetival tat-Tin.
7. Korrispondenza tal-Avukat Dr. Carmelo Galea dwar il-kwistjoni tal-bozza ġdida li
ġiet installata fi sqaq fi Triq Gajdoru. Din l-ittra ntbagħtet b’risposta għall-ittra li
bagħat qabel l-Avukat Dr. Mark Attard Montalto u li ġiet diskussa fl-aħħar laqgħa
tal-Kunsill.

8. E-mails mingħand il-Kunsilliera Dr. Joseph Attard u Dr. Kevin Cutajar li fiha
esprimew il-pożizzjoni tagħhom rigward l-ilment tas-Sinjura Maria Xiberras dwar
il-bozza ġdida li ġiet installata mill-Enemalta fi sqaq fi Triq Gajdoru. Huma qed
jitolbu sabiex il-kwistjoni kollha ta’ din il-bozza, ta’ kif ingħata d-dawl u l-parir
legali li ngħata l-Kunsill jitqiegħdu fuq l-aġenda tal-laqgħa li jmiss biex il-Kunsill
ikun jista’ jiddiskuti u jiddeċiedi x’għandu jsir.
9. E-mail mingħand Dr. Joseph Attard li fiha ġibed l-attenzjoni tal-Kunsill dwar il-fatt
li l-accountant li qed tipprepara l-financial statements tal-Kunsill m’għandhiex ilwarrant ta’ certified public accountant. Hu qed jissuġġerixxi li l-Kunsill jivverifika
dan ma’ din il-persuna peress li f’Memo 59/2012 hemm stipulat li l-Kunsilli Lokali
għandhom jassiguraw li l-persuni li jkunu fdati biex jippreparaw dan id-dokumenti
jkollhom warrant ta’ certified public accountant u jkunu aġġornati mal-Accounting
Standards biex dan ix-xogħol isir kif suppost. Is-Sindku assigura lill-Kunsill li ilkumpanija JCA ltd għandha il-warrant.
10.E-mails mingħand Dylan Grima mill-Operations Department tal-ELC Limited u
Thomas Xerri ta’ Xerri Garden Centre li fiha taw l-kwotazzjonijiet tal-kumpaniji
rispettivi tagħhom għall-qtugħ tas-siġar tal-palm infettat mill-bumunqar aħmar u
l-bexx tas-siġar l-oħra. Il-Kunsill qabel li għandna noħorgu quotations għal
program ta bexx għal-sena.
11.E-mail mingħand Conrad Borg ta’ Spiteri Bailey Company Limited li fiha qed jitlob
lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jipprepara d-dokumenti kollha relatati mal-awditjar
tal-financial statements tal-Kunsill għas-sena 2013 – L-audit ser isir f’Marzu f’data
li għadha trid tiġi komunikata. Il-Kunsill innota il-kontenut.
12.E-mail mingħand Maria Elena Attard li hija n-National Contact Point tal-Programm
LIFE + iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea li fiha nfurmatna dwar sessjoni ta’
informazzjoni dwar dan il-programm li ser issir nhar il-Ġimgħa 1 ta’ Marzu f’Dar lEwropa, il-Belt Valletta. Il-Kunsill innota il-kontenut.

13.E-mail mingħand il-Perit Edward Scerri li fiha bagħat it-traffic management plan
proposta fi Triq tas-Sruġ. Din il-pjanta ntbagħtet għall-approvazzjoni ta’ Transport
Malta kif ġie deċiż fl-aħħar laqgħa tal-Kunsill. Il-Kunsill innota il-kontenut.
14.Ittra mingħand is-Sur Joseph Bajada, Segretarju tas-Soċjeta’ Filarmonika Victory,
dwar il-ġita fl-Italja li ser issir mill-Banda Victory bejn l-10 u t-18 ta’ Settembru li
ġej fl-okkażjoni tal-115-il sena mit-twaqqif tal-Banda Victory u t-325 Annivesarju
mit-twaqqif tal-Parroċċa tax-Xagħra. Il-Kumitat tal-Banda qed jitlob għajnuna
finanzjarja sabiex jittaffew l-ispejjeż tal-bandisti għal din il-ġita fl-Italja. Il-Kunsill
qabel li legalment ma jistax jgħin f’attivitajiet bħal dawn.
15.E-mail mingħand Nadine Mifsud, Senior Executive fi ħdan il-Ministeru tat-Turiżmu,
Kultura u Ambjent, dwar il-premju Eden – European Destinations of Excellence.
Din is-sena, dan il-premju ser jingħata lil dawk il-lokalitajiet li sal-aħħar tas-sena
2010 għamlu proġett relatat ma’ ‘Turiżmu Aċċessibbli’. Id-data tal-għeluq biex
wieħed japplika hija t-Tnejn 1 ta’ April 2013. Il-Kunsill innota il-kontenut.
16.E-mail mingħand l-amministrazzjoni tal-Kor Schola Cantorum Jubilate dwar il-varar
tal-website il-ġdida tal-Kor, www.scjchoir.com. Il-Kunsill innota il-kontenut.
17.E-mail mingħand is-Sinjura Grace Vella, Direttriċi tal-Kor Voci Angeliche, li fiha
nfurmat lill-Kunsill li, minħabba li l-Kor ser ikun fl-Italja bejn l-10 u t-18 ta’
Settembru li ġej fuq ġita parrokkjali, il-Kor mhux ser ikun jista’ jipparteċipa filmawra li l-Kunsill Lokali ser jagħmel bejn il-5 u l-11 ta’ Lulju li ġej f’Mergo (l-Italja).
Il-Kunsill innota il-kontenut.
18.Korrispondenza dwar il-festival Gaulitana organizzat mill-Kor Gaulitanus. Għal
sena oħra, il-Kunsill Lokali tax-Xagħra ser jipparteċipa f’dan il-festival billi
jorganizza Kunċert bħala parti mill-attivitajiet ta’ Jum ix-Xagħra f’April 2013. Din
is-sena, intgħażlet il-Knisja ta’ Sant’Anton Abbati biex tospita dan il-Kunċert li ser
isir f’data u ħin imħabbra aktar ‘il quddiem. Il-Kunsill innota il-kontenut.

19.E-mail mingħand Transport Malta li fiha nfurmawna bis-sistema online il-ġdida li
ser tibda tintuża biex isiru talbiet għal sinjali ġodda tat-traffiku eċċ. Saret laqgħa
għall-Kunsilli Lokali ta’ Malta u Għawdex biex jingħataw hands-on-training fuq din
is-sistema li ser tibda titħaddem fil-ġimgħat li ġejjin. Din il-laqgħa saret fl-STC
Training, Pembroke, nhar l-Erbgħa 20 ta’ Frar u għaliha attenda l-Assistant
Principal Ivan Attard. Il-Kunsill innota il-kontenut.
20.E-mail mingħand Maria Vella mill-Awtorita’ Maltija għall-Ambjent u l-Ippjanar
dwar il-permess PA/00044/13 f’sit fi Triq ir-Ramla li dwaru l-Kunsill iddeċieda li
jressaq oġġezzjoni fl-aħħar laqgħa. Is-Sinjura Vella infurmatna li peress li loġġezzjoni ma saritx fiż-żmien stipulat, il-Kunsill ma jistax jitqies bħala ‘registered
objector’ fuq dan il-permess. Il-Kunsill innota il-kontenut.
21.E-mail mingħand Katya Scicluna, Manager tal-Gozo Action Group Foundation,
dwar żewġ sejħiet għal proposti li ser ikunu finanzjati mill-programm Leader talUnjoni Ewropea. L-ewwel call tittratta ‘Folk and Traditional Activities’. Din tapplika
biss għal NGOs reġistrati u tkun miftuħa bejn il-11 ta’ Marzu u t-22 ta’ April. Ittieni call tittratta ‘Festival and Events’. Din tapplika biss għall-Kunsilli Lokali u
NGOs reġistrati u tkun miftuħa bejn it-18 ta’ Marzu u s-26 ta’ April. Il-Kunsill
iddeċċida li napplikaw għal festival tat-tin, inħeggu lill-kumitat tal-għaqda tan-nar.
Naraw ukoll jekk l-attivita it-Tieġ ta’ Karmena Abdilla tistax taqa’ taħt one off
cultural activity u barra minn hekk naraw jekk il-Kunsill jistax japplika għal izjed
minn attivita waħda.

F’dan il-mument wasal il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar, il-ħin kien is-6:55pm.

22.Ittra mingħand Josephine Azzopardi f’isem l-Għaqda Drammatika Azzjoni Kattolika
Xagħra li fiha qed titlob lill-Kunsill sabiex jerġa’ jikkunsidra d-deċiżjoni li jagħti biss
is-somma ta’ € 300 għad-dramm ‘Veronika’ li ser jittella’ nhar il-Ħadd 24 ta’ Frar.
L-ispejjeż kollha relatati ma’ dan id-dramm ser jammontaw għas-somma ta’ €
1299. Is-Sindku qal li il-Kunsill ma għandux jaċċetta din it-talba. Minħabba kunflitt

ta’ interest dirett u indirett il-Viċi Sindku is-Sur Aaron Agius u il-Kunsilliera is-Sur
Victor Zammit, Dr Joseph Attard u is-Sinjorina Maria Grima astjenew. Is-Sindku u
il-Kunsillier Dr Christian Zammit qablu li ammont jibqa l-istess u filwaqt ilKunsillier Dr Kevin Cutajar astjena, għaliex ried jisma ir-ragunijiet ta’minn għamel
it-talba.

23.Memo 5/2013, mingħand Carmel Abela, Direttur, Gvern Lokali dwar Elezzjonijiet
Ġenerali/Elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali 9 ta’ Marzu 2013 – L-Uffiċċju
Amminstrattivi tar-Reġjuni u tal-Kunsilli Lokali għandhom jinżammu Magħluqa.
Fejn jintalab li l-uffiċini tal-Kunsilli Lokali jinzammu magħluqin f’jum l-elezzjoni
generali. Il-Kunsill innota il-kontenut.
24.Email mingħand Charlene Mercieca Magro, Data Analyst fejn tinforma lill-Kunsill li
x-Xagħra għandha recovery rate ta’ 24.74% u qegħda fl-24 post minn 32 lokalita li
tieħu ħsieb il-Greenpak. Il-Kunsill iddeċida li irridu naraw kif nagħmlu aktar emfasi
fuq din il-kwistjoni u għandu jieħu ħsieb Il-Kunsillier Dr Joseph Attard

25.Email mingħand Claire Dimech tal-Gozo Marathon Team biex isir meeting malGozo Marathon Team biex jiddiskutu xi materji dwar il-maratona. Il-Kunsill innota
il-kontenut.

26. Taħrika mingħand il-Pulizija fejn il-Kunsill ġie akkużat flimkien ma Jesmond
Bondin ta’ Nexos Lighting u Angelo Bonello li nhar it-8 ta Awissu 2012 b’nuqqas
ta’ ħsieb u bi transkuragni ikkagunaw grieħi ta’ natura gravi lil Audrey Buttigieg. IlKunsill innota il-kontenut.

27.Email mingħand Audrey Testaferrata minn Transport Malta fejn tgħid li itTransport Malta ma għandha l-ebda oggezzjoni għat talba li saret għall-estenzjoni
tas-sinjali sofor fi Triq Bullara. Importanti li ikun hemm qbil mar-residenti kollha
affetwati. Il-Kunsill innota il-kontenut.

28.Email mingħand Nicoletta Mestieri fejn tinforma lill-Kunsill li tnediet il-website talProgett tad-Diami. Għalhekk kull minn irid jista’ jżur il-website biex jikseb linformazzjoni kollha relatata ma dan il-progett. Il-Kunsill innota il-kontenut.

29. Email mingħand Marta Carboni, f’isem l-organizazzjoni Formater, fejn tinforma
lill-Kunsill li din l-agenzija tinsab f’ Vercelli fl-Italia u għandha esperjenza vasta fi
progetti ewropej. Formater torganizza u timmanigja korsijiet tat-taħrig u qed
ifittxu partners f’progetti oħra. Il-Kunsill iddeċida li għandna niksbu aktar
informazzjoni dwar din.
30.Email mingħand Michael Cohen u Jimmy Magro tal-AKL fejn jinformaw lill-Kunsill li
ser issir konfernza bl-isem “Maltese Libraries – What future?” din il-konferenza
ser issir nhar il-Gimgha 10 ta Mejju 2013 fil-Cavalieri Hotel, San Giljan. Il-Kunsill
iddeċida li għandhom jattendu għal din il-laqgħa l-Assistant Principal Josephine
Sultana u is-Sinjorina Marthese Bajada.
31.Email mingħand ECAD fejn tinforma lill-Kunsill li ser issir l-konferenza annwali tasSindki bejn it-13 u il-15 ta’ Mejju f’Moscow. Il-Kunsill innota il-kontenut.

32. Email mingħand Laurie Zammit, tal-KIP fejn jigbed l-attenzjoni li għandu jsir skip
ghar-rimi tal-iskart ħdejn iċ-ċimiterju għax ma jistgħux ikomplu jigbru l-iskart malkollezzjoni tad-djar. Il-Kunsill qabel li għandna ninfurmaw lil-John Attard li jieħu
ħsib iċ-ċimiterju.

33.Ittra mingħand Michael Turnbull li joqgħod Grech Court, Triq Għajn Qamar, fejn
jitlob laqgħa dwar il-bozza li twaħħlet barra mit-tieqa tiegħu. Huwa qiegħed jitlob
li din il-bozza titmexxa għal post ieħor. Il-Kunsill qabel li għandna ninfurmaw lilGalea Curmi Consultants biex il-bozza tiġi immexxija għal post fejn ma iddejjaq lilħadd.

34.Ittra mingħand Francis Farrugia fl-isem, l-MCCAA fejn jinforma lill-Kunsill li ser
jibdew isiru inspezzjonijiet tal-Playgrounds matul l-2013 u ser jibdew jiġu
iklassifikati il-playgrounds skond kemm ikunu compliant ma l-istandards tal-MSA
3500. Il-Kunsill qabel li għandna nitolbu lill-MCCAA biex jagħmlu spezzjoni biex
naraw x’hemm bzonn isir.

Ilmenti u talbiet mir-residenti:
1. Talba mingħand Joseph Attard ta’ ‘Eman’, Triq l-Għar ta’ Ninu, sabiex titranġa lbankina quddiem post li għandu fi Triq John Otto Bayer faċċata tal-ġibjun. IlKunsill qabel li x-xogħol għandu isir.
2. Talba mingħand Loretu Portelli ta’ 14, Triq Masri, sabiex jinqata’ l-ħaxix fi Triq
Masri. Il-Kunsill qabel li x-xogħol għandu isir.
3. Talba mingħand Darren Sultana ta’ ‘Settembrina’, Vjal it-Tmienja ta’ Settembru,
sabiex titranġa l-bankina quddiem residenza li għandu fi Triq Għajn Qamar. IlKunsill qabel li x-xogħol għandu isir.
4. Talba mingħand Victor Grech ta’ ‘Qronfli House’, Triq Għajn Qamar, sabiex
jitnaddaf il-culvert li hemm fi Triq Gajdoru fejn joqgħod is-Sur Charlie Theuma
peress li qed jintefa’ ħafna skart ġo fih. Il-Kunsill qabel li x-xogħol għandu isir.
5. Talba mingħand James Portelli ta’ 27, Triq Ġnien Imrik, sabiex jiġi mmexxi għattriq arblu tad-dawl li hemm fi propjeta’ privata tiegħu. Il-Kunsill iddeċida li
għandna ninfurmaw lill-Enemalta.
6. Talba mingħand Angelo Bonello ta’ 102, Triq Marsalforn, sabiex il-Kunsill jitlob
għal servizz ta’ sweeper fl-aħħar parti ta’ Triq Marsalforn fejn joqgħod hu. IlKunsill qabel li għandna niċċekjaw x’hemm bzonn isir.

7. Talba mingħand John Galea ta’ 74, Triq it-Tiġrija, sabiex isiru sinjali li jipprojbixxu lipparkjar faċċata tar-residenza tiegħu peress li qed ikollu problemi biex joħroġ ilvettura tiegħu mill-garaxx minħabba li l-parti tat-triq fejn joqgħod hu hija dejqa. IlKunsill iddeċida li ix-xogħol isir sakemm iġib il-kunsens, bil-miktub, mingħand sid
il-post tal-faċċata.
8. Talba mingħand Adrian Mercieca ta’ ‘Vitorja Grocerie’, Triq il-Knisja, sabiex
titranga it-triq quddiem il-ħanut tiegħu. Il-Kunsill qabel li x-xogħol għandu isir bil
hot asphalt.
9. Talba mingħand is-Sindku Joe Cordina sabiex tiġi installata bozza ġdida fil-bidu tattriq ta’ Għajn Wajtar. Il-Kunsill qabel li x-xogħol għandu isir.
10.Talba mingħand Pawlu Theuma ta’ ‘Ġgantija’, Triq Parisot, sabiex jitranġa ħajt tassejjieħ imwaqqa’ fi Triq Gajdoru. Il-Kunsill qabel li x-xogħol għandu isir.
11.Talba mingħand Saviour Vella ta’ ‘Lurnea’, Triq Bullara, sabiex jitkompla s-siment
mal-ħajt fl-inħawi ta’ Għajn Xejba. Il-Kunsill ideċċida li għandna naraw fejn jinsab
ezatt dan il-ħajt.
12.Talba mingħand Nazzarena Cassar ta’ 74, Triq Ta’ Ġorf, sabiex tiġi installata bozza
ġdida fi Triq Ta’ Ġorf peress li qed ikun hemm ħafna dlam. Il-Kunsill qabel li xxogħol għandu isir.
13.Talba mingħand is-Sur Michael Angelo Azzopardi ta’ 30, Triq l-Għejun, sabiex
titranġa r-rampa tar-residenza tiegħu fi Triq l-Għejjun. Il-Kunsill qabel li x-xogħol
għandu isir.
14.Talba mingħand is-Sur Eucharistico Farrugia ta’ 94, Triq Ta’ Ġorf, sabiex isir
patching fl-istess triq. Il-Kunsill qabel li x-xogħol għandu isir.

15.Talba mingħand is-Sur George Attard ta’ 95, ‘Merħba’, Triq Franġisk Camilleri,
sabiex urġentament titranġa l-bankina tar-residenza tiegħu fl-istess triq. Il-Kunsill
qabel li x-xogħol għandu isir.
16.Talba mingħand Frances Busuttil ta’ ‘Tal-Blata’, Triq l-Għejun, sabiex titwaħħal TSign fil-parti tat-triq fejn toqgħod hi peress li hemmhekk it-triq ma tinfidx. IlKunsill iddeċida li x-xogħol għandu isir.
17.Talba mingħand Mario Muscat ta’ ‘Berim House’, Triq Masri, sabiex jitwaħħal
dustbin ħdejn iċ-Ċentru Ġesu’ Nazzarenu peress li qed ikun hemm ammont kbir
ta’ karti mitfugħin fit-triq fil-pjazza tan-Nazzarenu. Il-Kunsill qabel li x-xogħol
għandu isir.
18.Inġibdet l-attenzjoni tal-Kunsill dwar sitwazzjoni perikoluża fi Triq Liberat Grech.
Milli jidher, kien beda xi proġett minn Karkanja Limited madwar tliet snin ilu u
kienu niżlu ‘l isfel fond ta’ madwar 8 sulari. Bil-għan li jservi ta’ protezzjoni, kien
ittella’ ħajt diviżorju iżda milli jidher dan ma tkaħħalx u għalhekk qed jinsteraq ilġebel kollu bil-konsegwenza li preżentament ma hemmx protezzjoni. Hemmhekk
qed ikun hemm ammont ta’ tfal jilagħbu u s-sitwazzjoni hi perikoluża. Qed
tintalab l-għajnuna tal-Kunsill biex din is-sitwazzjoni tiġi risolta. Il-Kunsill iddeċida
li għandna inkellmu lil-Karkanja Ltd.
19.Talba mingħand Adrian Azzopardi ta’ 71, Triq Franġisk Camilleri, sabiex jitkompla
jinbena ħajt li hemm fi Triq Kalipso faċċata tal-farmhouses li hemm f’dawk linħawi u li huma propjeta’ tar-resident. Il-Kunsill qabel li għandna naraw fejn irid
isir ix-xogħol.
20.Talba mingħand Walter Farrugia ta’ Triq il-Fanal, Għasri, sabiex titranġa l-bankina
ta’ post li għadu kemm irranġa fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru. Dan il-post ser
jinfetaħ u jservi ta’ supermarket fil-ġimgħat li ġejjin. Il-Kunsill qabel li x-xogħol
għandu isir.

21.Talba mingħand Donald Galea ta’ ‘Tal-Vitorja Flats’, Block B, Flat 4 fi Triq Karkar
sabiex tiġi installata bozza ġdida fi Triq Karkar peress li hemm ħafna dlam. IlKunsill qabel li x-xogħol għandu isir.
22.Talba sabiex tinqala’ kanna f’wiċċ it-triq faċċata tal-garaxx ta’ Steve il-mekkanik fi
Triq Karkar. Il-Kunsill qabel li x-xogħol għandu isir.
23.Talba mingħand Dr. Marvic Masini ta’ ‘Ta’ Ġermida’, Triq Ġnien Xibla, sabiex
titranġa l-bankina ta’ quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill ideċċida li x-xogħol
għandu isir.
24.Talba mingħand Pawlu Theuma ta’ 73B, Triq Mannar, sabiex tiġi installata bozza
ġdida faċċata tar-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li x-xogħol għandu isir.
25.Talba mingħand is-Sindku Joe Cordina sabiex tinżabar il-ħarruba fil-bidu ta’ Triq ilPergla. Il-Kunsill qabel li x-xogħol għandu isir.

26.Talba mingħand Lucy Galea ta’ ‘Opal’, Triq Marsalforn, sabiex isir ftit patching
faċċata ta’ l-isqaq fejn toqgħod hi fi Triq Marsalforn. Il-Kunsill qabel li x-xogħol
għandu isir.

27.Talba mingħand il-Viċi Sindku sabiex isir sinjal slow quddiem il-flats li hemm flaħħar parti ta’ Triq Gajdoru. Il-Viċi Sindku Aaron Agius qed jitlob ukoll li ssir mera
faċċata ta’ dawn il-flats. Il-Kunsill qabel li x-xogħol għandu isir.

28.Ir-residenta Mikelina Borg ta’ 12, Triq l-Ispiera, qed iġġedded it-talba tagħha
sabiex isir culvert li jilqa’ l-ilma tax-xita li jibda minn ħdejn ir-residenza ta’ Peter
Curmi u jispiċċa ħdejn il-bir li hemm fil-parti ta’ isfel ta’ Triq l-Ispiera. Il-Kunsill
iddeċida li għandna ninfurmaw lis-Sinjura Borg li dan ix-xogħol huwa parti millapplikazzjoni tal-measure 415 tal-landscaping taħt il-UIF.

29.Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex tiġi indirizzata l-problema talammont kbir ta’ skart li qed ikun hemm quddiem id-Diamond Jubilee Bar fi Pjazza
l-Vitorja. Il-Kunsill iddeċida li għandna nagħmlu sticker li tgħid “This bin is not
intended for domestic and commerical waste”.

30.Talba mingħand Saviour Sultana ta’ 80, Triq Sant Anton sabiex jinbena ħajt li jagħti
għat triq fi Sruġ. Il-Kunsill qabel li x-xogħol isir.

31.Talba mingħand Victor Xerri ta’ ‘Vichel’, Triq Santa Verna, sabiex titranġa bankina
ħdejn ir-residenza tal-familja Azzopardi fit-Triq tal-Qaċċa. Il-Kunsill qabel li xxogħol għandu isir.

32.Talba mingħand Carmel Sultana ta’ 6, Triq l-Għejun, sabiex jitranġa ħajt imwaqqa’
għat-triq fl-inħawi ta’ Għajn Wajtar. Il-Kunsill qabel li x-xogħol għandu isir u
għandna ngħidu lil ħaddiema tal-IPSL.

33.Talba mingħand Edward Joseph Flanagan ta’ ‘Villa Veduti’, Triq Ta’ Kaċċaturi,
sabiex titpoġġa tabella ‘Tarmix żibel hawn’ fi Triq Ta’ Kaċċaturi kantuniera ma’
Triq Għajn Qamar. Il-Kunsill innota l-ilment.

34.Talba mingħand is-Sindku Joe Cordina sabiex jinbidel is-sign ta’ Triq Vestru finnaħa ta’ Triq Għonqa. Il-Kunsill iddeċida li ix-xogħol isir.
35.Talba mingħand Raymond Galea ta’ 98, Triq Ta’ Bullara, sabiex tiġi installata bozza
ġdida fi Triq il-Knisja mal-post ta’ Mario Attard peress li bħalissa qed ikun hemm
ħafna dlam. Il-Kunsill qabel ma dan.

36.Talba mingħand Carmelo Mifsud ta’ 7, Triq tas-Sellum, sabiex jitranġa ħajt
imwaqqa’ għat-triq fl-inħawi ta’ Għajn Futni. Ir-resident qed jitlob ukoll li jitneħħa
xi terrapien li hemm fit-triq tas-Sellum u li qed joħloq inkonvenjent. Ir-resident

qed jitlob li wkoll li ssir katusa fil-gandott tas-Sellum. Il-Kunsill qabel li għandna
niktbu lill-Kunsill tar-Rabat (Għawdex) dwar dan.

37.Talba mingħand is-Sindku Joe Cordina sabiex jinzebghu l-parking bays matul ittoroq Kortoll u Srug. Il-Kunsill qabel li għandna ngħidu lill-Perit Mariella Xuereb
biex tagħmel pjanta tat-triq.

38.Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius f’isem Gabriella Agius, li toqgħod fi
Sqaq fi Triq Ġnien Imrik biex isir patching quddiem ir-residenza fejn toqgħod. IlKunsill qabel li x-xogħol għandu isir.

39. Talba mingħand Michael Sultana ta’ ‘Australian Wonder’, Triq Ta’ Karkar, sabiex
titwahhal mera faccata tar-residenza tieghu. Il-Kunsill iddeċida li għandna
niċekkjaw x’hemm bzonn isir qabel.
Approvazzjoni tal-Pagementi
Il-Kunsill approva unanimament il-pagamenti annessi mal-minuti.
Data għall-Laqgħa Oħra
Il-laqgħa spiċċat fis-8.30 pm. Il-Kunsill iddeċċieda li l-laqgħa li jmiss issir nhar it-Tlieta 16
ta’ April 2013 fis-5.30pm.

Joseph Cordina
Sindku

Mark Formosa
Segretarju Eżekuttiv

