Minuti tal-mitejn u sitta u tmenin laqgħa tal-Kunsill Lokali Xagħra li saret fl-Uffiċċji
Amministrattivi tal-Kunsill nhar it-Tlieta, 26 ta’ April 2013, fil-5.30 p.m. Din hija wkoll lerbgħatax 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
Dr. Kevin Cutajar
Is-Sinjorina Maria Grima

Is-Sur Mark Formosa

TALBA TAL-BIDU, QARI, KONSIDERAZZJONI U APPROVAZZJONI TAL-MINUTI
Intqalet it-talba tal-bidu u wara il-Kunsill approva unanimament il-minuti tal-Laqgħa
Numru 285 u tal-kontinwazzjoni li saru nhar il-Ħamis, 21 ta’ Frar, 2013, u nhar il-Ġimgħa
15 ta’ Marzu 2013 rispettivament, wara li saru il-korrezzjonijiet meħtieġa.
Punti mqajma mill-Minuti
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa fuq l-ittra li kienet bagħtet Maria Sciberras dwar ilbozza fi sqaq fi Triq Ġajdoru u jekk kienx hemm risposta, is-Segretarju wieġeb li għad ma
għandnix risposta. Dr. Cutajar issuġġerixxa li għandna nibgħatu reminder. Il-Kunsill qabel
li dan għandu isir.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar il-bexx tas-siġar tal-palm u għalfejn jekk ħrigna
kwotazzjoni għal dan is-servizz konna diġa qedgħin inbexxu is-siġar. Is-Sindku spjega li il-

Kunsill kellu jqabbad mill-aktar fis kuntrattur biex ibexx is-sigar tal-palm l-ewwel darba
minħabba it-tehdida tal-Bumunqar Aħmar. Imma billi il-bexx irid ikun fuq medda ta’
sena is-Sindku qal li il-Kunsill kien iddeċida li tinħareg sejħa għal quotations. Ilquotations jagħlqu nhar l-Erbgħa 17 ta’ April 2013.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar it-Traffic Management Plan ta’ Triq Sruġ. IsSindku wieġeb li din it-Traffic Management Plan ser titkompla la darba it-Transport
Malta ikollhom iz-zebgħa.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar l-objection li il-Kunsill għamel dwar permess
fil-bajja tar-Ramla. Is-Sindku fakkar li din kienet deċizjoni li ħa il-Kunsill dwar talba għal
permessi biex wieħed jopera negozju tal-pleasure craft fil-bajja tar-Ramla.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar l-patching fi Triq Ġnien Imrik. Is-Sindku semma
li ser isir ftit siment biex l-ilma jaqleb għal nofs it-triq u li ser infakkru lill-Ministeru għal
Għawdex b’dan ix-xogħol.
Il-Kunsillier Dr. Christian Zammit semma lis-skambju ta’ Mergo fejn qal li qiegħed
jaħdem biex ikun hemm għaxar żagħżagħ mix-Xagħra u dawn ikunu ħames ġuvintur u
ħames tfajliet.
Il-Kunsillier Dr. Joseph Attard staqsa dwar it-traffic management plan fi Pjazza Sant
Anton. Is-Sindku wieġeb li għandna naraw kienx hemm talba lill Transport Malta dwar
din il-problema.
Il-Kunsillier Dr. Joseph Attard semma ir-railing li hemm fi Pjazza Vitorja. Is-Sindku qal li
is-Sur Clive Refalo qiegħed jaħdem fuq id-disinn u ser jikkuntatjaħ biex jara fejn wasal.
Il-Kunsillier Dr. Joseph Attard semma it-tabella li hemm fil-bidu ta’ Vjal 8 ta’ Settembru.
Is-Sindku qal li ser naraw f’xiex waslet l-iskema tal-Leader.
Diskussjoni dwar il-Minuti tal-laqgħa tal-Lokalita
Is-Sindku semma li l-unika punt imqajjem fil-laqgħa tal-lokalita kien dwar il-festival tannar li ser isir nhar is-7 ta’ Settembru 2013. Huwa qal li billi kien hemm ittra mingħand ilkumitat tan-nar dwar dan l-istess suggett din ser tiġi diskussa xħin tinqara ilkorrispondenza.

Approvazzjoni tal-Quarterly Report minn Jannar sa Marzu 2013
Is-Sindku qara il-quarterly report minn Jannar sa Marzu 2013 u semma li l-ispejjez ġew
inqass milli kien stmat.

Komunikazzjoni tas-Sindku
Is-Sindku semma l-applikazzjoni għal fondi tal-Ċentru Ċiviku taħt l iskema ERDF. Huwa
qal li għadna bla risposta imma suppost qiegħed isir sforz biex l-affarijiet jimxu.
Dwar it-tenders tal-Measure 313 l-ewwel tender bis-siti ta’ Vjal 8 ta’ Settembru u talPjazza tal-Mitħna ta’ Kola ser tagħlaq fis- 19 ta’ April 2013 u t-tieni tender bis-siti ta’ Triq
Gajdoru, ta’ Triq Marsalforn u tat-Triq is-Sellum ser tagħlaq fil-3 ta’ Mejju. Is-Sindku
informa lill-Kunsill li ir-rapport dwar l-għazla tal-Project Manager, tal-Project Supervisor
u tat-Technical Consultant ġie finalizat u approvat mill-Kunsill fil-laqgħa numru mitejn u
ħamsa u tmenin. Il-Kunsillier Dr Kevin Cutajar staqsa għalfejn fuq il-bord tal-għazla kien
hemm żewg membri independenti. Is-Sindku wieġeb li huwa xtaqt li il-proċess ikun
wieħed transparenti u indipendenti kemm jista ikun. Għalhekk is-Sindku ippropona u ilKunsill qabel li għandna noħorgu il-letter of acceptance lill-Design Technical Resources
għall-Project Management u Project Supervision u lill-Perit Edward Scerri bħala
Technical Consultant.
Infetħet it-tender tar-restawr tan-niċċa tal-Madonna tad-Duluri fit-Triq l-Ispiera. Kien
hemm offerta waħda li kienet tal-Baron Contracts u kienet ta €1,900. Is-Sindku
ippropona u il-Kunsill qabel li din l-offerta għandha tiġi aċċettata u għandha tinħareġ ilLetter of Acceptance biex jinbeda ix-xogħol.
Is-Sindku semma l-attivitajiet ta’ Jum ix-Xagħra, huwa qal li kien hemm nominazzjoni
waħda għal ġieħ ix-Xagħra, li kienet għas-Sur Lawrence Camilleri. Il-Kunsill qabel li is-Sur
Camilleri jingħata gieħ ix-Xagħra għax-xogħol li għamel speċċjalment mal-emigranti
Xagħrin. Is-Sindku qara’ il-program ta’ Jum ix-Xagħra u dan kien appruvat unanimament
mill-Kunsill. Il-Kunsill qabel li għandna inqabbdu lix-Xagħra United Football Club biex
jorganizzaw it-tournament tal-football għat tfal ta’ etajiet differenti, il-Kunsill qabel li
għandu joħrog €500 biex ikopri l-ispejjez. Is-Sindku issuġġerixxa li sena oħra nibdew
aktar kmieni bl-organizzazjoni għal Jum ix-Xagħra.

Il-Viċi Sindku issuggerrixxa li għal-anniversarju tat-325 sena tat-twaqqif tal-paroċċa taxXagħra il-Kunsill għandu jagħmel tifkira jew monument fil-bidu tat –Triq ta’ Ħamet.
Wara diskssjoni, il-Kunsill qabel li għandha issir kompettizzjoni għad-disinn tattifkira/monument u ingibu il-permessi meħtiega. Għandna naraw jekk il-Ministeru għal
Għawdex jistax jikkontribwixxi fil-premju.
F’dan il-mument il-laqgħa ġiet sospiza fuq talba tas-Sur Joseph Sultana, u tas-Sur Charlie
Sultana li xtaqu, jiddiskutu xi punti dwar attivitajiet kulturali mall-Kunsill. Il-ħin kien is6:30 pm. Il-laqgħa tal-Kunsill reġgħet bdiet fis-6:45pm.
Is-Sindku informa lill-Kunsill li għandna noħorġu sejħiet għal-kuntratti tal-helpers tadday centre u tal-handyman tal-Kunsill. Is-Sindku qal li is-Sinjura Mary Refalo infurmatu u
anke bagħtet ittra li ma tistax tkompli tagħti is-servizz minħabba ragunijiet personali. IIKunsill qabel li għandna noħorgu sejħa fuq il-website tal-Kunsill.
Is-sindku informa lill-Kunsill li il-Festival tat-Tin ser isir fl-ewwel weekend ta’ Ottubru,
jiġifieri fl-4, 5 u 6 ta’ Ottubru 2013. Il-Kunsill qabel ma din il-proposta.
Il-laqgħa regget ġiet sospiza fuq talba ta’ xi membri tal-kumitat tax-Xagħra United
Football Club u tax-Xagħra Scout Group, li kienu prezenti għall laqgħa għax xtaqu
jitkellmu mall-membri tal-Kunsill. Il-ħin kien is-6:55 pm. Il-laqgħa tal-Kunsill reġgħet
bdiet fis-7:20pm.
Is-Sindku semma is-sitwazzjoni ta’ Triq Marsalforn u sabiex nerġgħu nibgħatu reminder
lill-Korporazzjoni għas Servizzi tal-Ilma biex joħorgu il-Letter of Acceptance fuq ixxogħolijiet li għandhom isiru fuq il-main tad-drenaġġ f’din it-triq.
Is-Sindku informa lill-Kunsill li għandna talba mingħand l-Island Car Club biex issir il-Hill
Climb annwali fix-Xagħra. Il-Kunsill qabel li għandna nagħtu permess bil-kundizzjoni li
isiru il-mobile toilets u li jieħdu ħsieb innaddfu wara l-attivita.
Dwar il-korsijiet tal-lingwi għas sajf is-Sindku qal li bħas sena l-oħra ser isiru il korsijiet
tal-Ġermaniz, Taljan u Spanjol. Għandhom ukoll isiru storytelling sessions għal matul issajf. Il-Viċi Sindku issugerixxa li għandu isir kors tal-Malti ukoll.Il-Kunsill qabel ma dawn
il-proposti.

Is-Sindku semma li għandna nibdew il-proċess li fil-Pjazzez ta’ Sant Anton u tanNazzerenu għandna nagħmlu il-Wi-Fi. Il-Kunsill qabel li għandna nikkuntatjaw lill-MCA
dwar il-possibilita li isir dan. Il-Viċi Sindku issuġġerixxa li għandna nagħmlu set ta’ fanali
fil-Pjazza tan-Nazzarenu ukoll. Il-Kunsill qabel li għandna nagħmlu il-proposta marresidenti.
Is-Sindku semma li għandha issir laqgħa mal-MEPA, mas-Superintendent of Heritage, u
mal-Ministeru għall-Għawdex dwar il-Bajja tar-Ramla. Is-Sindku qal li irid ikun hemm
tindif tal-gebel li hemm fuq il-bajja, irrid ukoll isir asfaltar tal-biċċa triq li hemm wara ilgabanni tal-ikel u għandha titranga it-Triq tar-Ramla. Is-Sindku qal ukoll li Dr Rodolfu
Ragonesi CEO tal-Gaia kiteb lill-Ministeru biex jagħtu devolution tal-inħawi tal-Għar taCalypso lill-Kunsill tax-Xagħra.
Is-Sindku informa lill-Kunsill li is-Sur George Refalo hu intitolat għall performance bonus
ghaż-żmien li għamel bħala Aġent Segretarju tal-Kunsill. Huwa qal li dan ġie ikkonfermat
minn-naħħa tad-Dipartiment. Għalhekk huwa ippropona li jingħata performance bonus
ta 10%. Il-Kunsill qabel b’ sitt voti favur u wieħed kontra.

Qari tal-Korrispondenza u lmenti mir-residenti

Korrispondenza:
1. E-mail mingħand il-Kunsillier Dr Joseph Attard fejn jitlob li għall konferenza dwar limmigrazzjoni jiġi mistieden xi kelliem li jirraprezenta l-veduta tal-Partit
Nazzjonalista. Il-Kunsill innota il-kontenut.
2. E-mail mingħand Victor Agius u Mariella Cassar fejn jinfurmaw lill-Kunsill li huma
jixtiequ jorganizzaw progett dwar l-arti viswali u mużika kontemporanju li ser
ikollha l-isem ta Ġgantija 2013. Huma jitolbu lill-Kunsill jidħol bi sħab magħhom
f’dan il-proġett. Il-Kunsill ideċċida li għandna nitolbu aktar informazzjoni.
3. E-mail mingħand Dr. Charles Pace li iwassal ir-ringrazzjament tiegħu u tal-mara
tiegħu tal-konfernza u l-ospitalita’ li ġew offruti. Il-Kunsill innota il-kontenut.

4. E-mail mingħand Nicoletta Mestieri u Alberto Manzani fejn jinformaw lill-Kunsill li
l-konferenza kienet waħda eċċellenti u iwasslu ir-ringrazzjament tagħhom. IlKunsill innota il-kontenut.
5. E-mail mingħand Daphne Caruana,mill-Heritage Malta, fejn tinforma lill-Kunsill li lHeritage Malta ser jagħtu is-sehem tagħhom bħas-snin l-imgħoddija f’Jum ixXagħra. Huma ser joffru dħul b’xejn lir-residenti kollha tax-Xagħra kemm filĠgantija, kif ukoll fil-mitħna ta’ Kola. Hi tipproponi li jsiru guided tours bla ħlas
f’dawn is-siti u fiċ-Ċirku tax-Xagħra. Il-Kunsill innota il-kontenut.
6. E-mail mingħand l-AKL fejn jibgħatu email mingħand Mariella Bombagi dwar ilpossibilita li isiru taħdidiet dwar in-National Screening Programme tal-Breast
Cancer fil-lokalita tax-Xagħra. Il-Kunsill qabel li għandna ninfurmaw lis-Sinjura
Bombagi li aħna interessati.
7. Memo 7/2013 dwar il-ftuħ tal-uffiċini tal-Kunsilli Lokali nhar ir-Sibt 30 ta’ Marzu
2013 – Sibt il-Għid, li tgħid li l-uffiċju tal-Kunsill jistgħu jinzammu magħluqa f’din
id-data. Il-Kunsill innota il-kontenut.
8. E-mail mingħand il-Kunsillier Dr Joseph Attard fejn jiġbed l-attenzjoni lejn l-artiklu
70 tal-Kap363 tal-liġijiet ta Malta. Huwa jispjega li l-mod kif issejjħet il-laqgħa tallokalita mhux konformi ma l-istess liġijiet ta’ Malta minħabba li din skond il-liġi
kellha issir f’Diċembru 2012. Il-Kunsill innota il-kontenut.
9. E-mail mingħand il-Ministru Konrad Mizzi fejn jinforma lill-Kunsill li is-Sur Joe
Montebello (Chief of Staff) ser jsegwi il-kaz ta’ Triq Marsalforn mal-Korporazzjoni
għas-Servizzi tal-Ilma. Il-Kunsill qabel li għandna nerġgħu inkellmu lis-Sur
Montebello.
10.Ittra mingħand Jonathan Tonna, Segretarju tal-Island Car Club, fejn japplika għal
permess biex ikun jistgħa jsir il-Hill Climb fit-telgħa tax-Xagħra. Il-Kunsill innotta li
din il-korrispondenza ġiet diskussa aktar kmieni fil-laqgħa.

11.Email mingħand Miriam Attard, Segretarju Ezekuttiv tal-Kunsill tar-Rabat
Għawdex, fejn tinforma lill-Kunsill li ser jieħdu l-azzjoni neċessarja dwar l-istat talparti t’isfel ta Triq is-Sellum. Il-Kunsill innota il-kontenut.
12.E-mail mingħand Joe Xerri, Surmast tal-iskola tax-Xagħra fejn jaċċetta li l-iskola
tipparteċipa fl-attivita ta Jum ix-Xagħra. Il-Kunsill innota il-kontenut.
13.E-mail mingħand Adrian Mifsud, mid-Dipartiment għal-Gvern Lokali fejn jinforma
lill-Kunsill li Aġent Segretarju Ezukkativ huwa intitolat għal Performance Bonus. IlKunsill innota il-kontenut.
14.E-mail mingħand Jimmy Magro, Segretarju Ezekkutiv tal-AKL biex jinforma lil
Kunsill li ser isiru żewg seminars dwar GIS and Attractiveness u Open Data. Dawn
ser isiru nhar il-Gimgħa 3 ta’ Mejju 2013 u 24 ta’ Mejju 2013 rispettivament. IlKunsill innota il-kontenut.
15.E-mail mingħand Josianne Muscat, Principal Scientific Officer, mill-Veterinary &
Phytosanitary Regulation Department fejn tinforma lill-Kunsill li ser isir laqgħa
dwar il-Bumunqar Aħmar nhar it-Tlieta 16 ta’ April 2014, fil-Farm tal-Gvern fixXewkija. Il-Kunsill ideċċida li għandhom jattendu is-Segretarju Ezekkutiv, Anthony
Galea u Joseph Vella.
16.Ittra mingħand is-Sinjura Mary Refalo fejn tinforma lill-Kunsill li minħabba esiġenzi
marbutin max-xogħol prinċipali tagħha mhux ser tkun tista tibqa toffri s-servizzi
tagħha fid-Day Care Centre. Hija tixtieq li il-Kunsill jsib lill xi ħadd ieħor flokha. IlKunsill innotta li din il-korrispondenza ġiet diskussa aktar kmieni fil-laqgħa
17.E-mail mingħand Professor David Bristow dwar konferenza li ser issir bl-isem
Climate Change and Health Conference 2013 li ser isir bejn is-17 ta Mejju u id-19
ta Mejju 2013 fl-Londra. Il-Kunsill innota il-kontenut.
18.E-mail mingħand Amanda Abela, Segretarju Ezekkutiv tal-Kunsill Lokali ta’
Għajnsielem fejn tinforma lill-Kunsill li ser isir attivita fil-Grand Hotel, Għajnsielem

fit-25 ta’ April 2013. Din il-konferenza ser tkun dwar il-Green Infrastructure. IlKunsill innota il-kontenut.
19. Ittra mingħand Raymond Bonello, Segretarju, tax-Xagħra United Football Club,
fejn jitlob li jiltaqa mal-Kunsill biex jiddiskutu xi punti li huma ta interess kemm
għal-Club u kif ukoll Kunsill. Il-Kunsill innota il-kontenut.
20.E-mail mingħand JG Publishers fejn jinfurmaw lill-Kunsill li ħareg ktieb bl-isem
‘Mintoff u Sant’, dan il-ktieb jista jinxtara billi nibgħatu email. Il-Kunsill qabel li
għandna nixtru ktieb għal librerija.
21.Ittra mingħand Charlie Sultana, President ta l-Għaqda Nar Xagħra fejn ippropona
biex bil-kollaborazzjoni tal-Kunsill, tiġi organizzata attivita’ kulturali fis-7 ta’
Settembru 2013. Din l-attivita’ ser tinkludi festival tan-nar ta’ l-ajru sinkronizzat
mal-mużika, fost l-oħrajn. Il-Kunsill unanimament qabel li jsir dan il-festival tannar sakemm l-ammont ma jaqbizx is-somma ta’ €4,150.
22.E-mail mingħand Jimmy Magro, Segretarju Ezekkutiv tal-AKL biex jinforma lil
Kunsill li ser tkun qed tigi organizzata laqgħa għas-Sindki u Viċi Sindki nhar ilGimgħa 31 ta’ Mejju u s-Sibt 1 ta’Gunju 2013. Il-laqgħa ser isir fil-Calypso Hotel,
Marsalforn. Il-Kunsill innota il-kontenut.
23.E-mail mingħand Loraine Borg fejn tinforma lill-Kunsill li tixtieq li xi membri taxXagħra Scout Group jattendu għal-laqgħa li imiss. Il-Kunsill innota il-kontenut.
24.E-mail mingħand Jeanne Borg mid-Dipartiment għall Gvern Lokali fejn tinforma
lill-Kunsill li ser ikun hemm il-Premju Nazzjonali għal Appoġġ lill-Intrapriża. Hija
tinforma lill-Kunsill li l-applikazzjonijiet għandhom jaslu id-Dipartiment talKummerċ sa mhux aktar tard minn nofishar tat-Tnejn, 13 ta’ Mejju 2013. Il-Kunsill
innota il-kontenut.
25.E-mail mingħand Jeanne Borg mid-Dipartiment għall Gvern Lokali fejn tinforma
lill-Kunsill li qedgħa tibgħat email mingħand il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin

fejn is-Sindku ta’ Midden-Delfland fl-Olanda qiegħed ifittex Kunsill Malti jew
Għawdxi fejn jistgħa jagħmel kollaborazzjoni bilaterali. Il-Kunsill innota ilkontenut.
Ilmenti
1. Talba mingħand Emmanuel Micallef ta’ ‘Saint Joseph’, Triq Jannar, sabiex
urġentament jitranġaw xi ħitan tas-sejjieħ imwaqqgħin fl-inħawi taċ-Ċianti. IlKunsill qabel li x-xogħol għandu isir.
2. Talba mingħand Marvic Said ta’ 87, Triq l-Imqades, sabiex jitranġa ħajt imwaqqa’
għat-triq fl-inħawi ta’ Fellies. Il-Kunsill ideċċida li x-xogħol għandu isir.
3. Talba mingħand Maria Attard ta’ 1, Triq il-Knisja, sabiex isir sinjal slow ħdejn issubstation ta’ Triq il-Knisja. Il-Kunsill qabel li x-xogħol għandu isir.
4. Talba mingħand Joe Mizzi ta’ 23, Triq Għonqa, sabiex jitranġa ħajt imwaqqa’ għattriq fi Triq il-Pergla. Il-Kunsill qabel li x-xogħol għandu isir.
5. Talba mingħand Salvu Sultana ta’ Triq Sant’Anton sabiex jitranġa ħajt tas-sejjieħ
imwaqqa’ fl-inħawi ta’ Frenċ. Il-Kunsill ideċċida li x-xogħol għandu isir.
6. Talba mingħand Maria Antonia Mifsud ta’ 92, Triq l-Għar ta’ Ninu, sabiex titbaxxa
l-bankina tar-residenza tagħha peress li għandha problema biex ir-raġel tagħha li
huwa persuna b’diżabilita’ jidħol u joħroġ bil-wheelchair mid-dar. Il-Kunsill
ideċċida li x-xogħol għandu isir.
7. Talba mingħand Jonathan Galea ta’ Triq Liberat Grech sabiex jingħata ftit siment
quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li x-xogħol għandu isir.
8. Talba mingħand Victor Theuma ta’ 59, Triq Mannar, sabiex jitranġa ħajt tas-sejjieħ
imwaqqa’ għat-triq fi sqaq fi Triq Gajdoru. Il-Kunsill ideċċida li x-xogħol għandu
isir.

9. Talba mingħand Marija Sultana ta’ 33, Triq Ta’ Bertrija, sabiex titranġa l-bankina
tar-residenza ta’ missierha, f’numru 51A fl-istess triq. Il-Kunsill qabel li x-xogħol
għandu isir.
10.Talba mingħand Eucharistico Sultana ta’ 77, Triq Franġisk Camilleri, sabiex jinbidel
il-madum tal-bankina tar-residenza tiegħu għax jiżloq. Il-Kunsill qabel li x-xogħol
għandu isir.
11.Talba mingħand Vincent Sultana ta’ Triq il-Kumittiva sabiex jitranġaw żewġ ħitan
tas-sejjieħ imwaqqgħin fl-inħawi tal-Kazzol. Il-Kunsill qabel li x-xogħol għandu isir.
12.Talba mingħand is-Sindku Joe Cordina sabiex issir traffic management plan fl-area
bejn Triq l-Għejun u Triq Mannar. Il-Kunsill ideċċida li x-xogħol għandu isir.
13.Talba mingħand Luigia Sultana ta’ 97B, Triq it-Tiġrija, sabiex isir shifting ta’ bozza li
twaħħlet mad-dar numru 57, Triq Marsalforn. Skont din ir-residenta, il-bozza
twaħħlet hemm xi sena ilu u ħadd ma kien informaha. Il-Kunsill ideċċida li xxogħol għandu isir.
14. Talba minghand Mikelina Borg ta’ 12, Triq l-Ispiera, sabiex l-irrangar tal-parti ta’
Triq Bullara quddiem ir-residenza taghha tiddahhal fl-applikazzjoni ghall-fondi
Ewropej li l-Kunsill ghandu rigward il-progett ta’ Pjazza l-Vitorja. Hi qed tilmenta
wkoll dwar id-dewmien biex jibda dan il-progett. Il-Kunsill ideċċida li x-xogħol
għandu isir.
15. Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex jinżabar il-palm li hemm filplaying field minħabba li dan qed ikun ta’ periklu għal dawk kollha li jkunu hemm.
Il-Kunsill qabel li x-xogħol għandu isir.
16.Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex tiġi indirizzata l-problema tattraffiku li qed ikun hemm fi Triq Jannar ħdejn il-Qasam tal-Mużew tal-Bniet xħin it-

tfal joħorġu mil-lezzjoni tad-Duttrina. Il-Kunsill ideċċida li għandna nagħmlu talba
lill-Pulizija waqt il-laqgħa li issir mal-Pulizija kull xahar.
17.Talba mingħand William Hopkinson ta’ 9, Veduta Court Block 2, Triq Sruġ sabiex
titpoġġa tabella tal-ħmieġ tal-klieb fil-junction bejn Triq Sruġ u Triq Kortoll. Dan
peress li qed ikun hemm ammont kbir ta’ ħmieġ tal-klieb fl-inħawi. Il-Kunsill qabel
li għandha titwaħħal tabella.
18.Talba mingħand Anthony Attard ta’ 12, ‘Dar Sant’Anna’, Triq Bullara sabiex tiġi
spustjata l-kaxxa tal-parkeġġ għall-persuni b’diżabilita’ li hemm faċċata tal-isqaq li
jagħti għax-Xagħra l-Kbira fi Triq it-28 ta’ April 1688 peress li r-resident u xi nies
oħrajn li jidħlu hemmhekk qed ikollhom problema kbira biex jidħlu bil-karozza. IlKunsill qabel ma dan u li għandna inkellmu lil Transport Malta.
19. Talba mingħand Nazzareno Xerri ta’ ‘Maria Bambina’, Triq l-Għejun, sabiex issir
plamorta ma’ ħajt li hemm fi Triq l-Għejun peress li hemm il-periklu imminenti li
dan jaqa’. Il-Kunsill qabel li x-xogħol għandu isir.
20. Talba mingħand Anthony Refalo ta’ ‘Marton’, Triq Mikiel Farrugia, f’isem lGħaqda tal-Boċċi tax-Xagħra sabiex jinxtara romblu tax-xibka biex tissaqqaf ilkalata tal-boċċi li hemm fil-playing field fi Vjal it-8 ta’ Settembru. Il-Kunsill qabel li
x-xogħol għandu isir.
21.Talba mingħand Victor Muscat ta’ 110, Triq Bullara, sabiex isiru sinjali li
jipprojbixxu l-ipparkjar quddiem il-garaxx u mal-ġenb ta’ ‘Saint Joseph Court’, Triq
San Ġużepp u biex titbaxxa r-rampa tal-istess garaxx. Il-Kunsill qabel li għandna
inkellmu lil Transport Malta.
22.Talba mingħand Anthony Bugeja ta’ 36, Triq Jannar, sabiex jitranġa l-bank li hemm
fejn ir-residenza tal-familja Sultana fi Triq Jannar u biex jinqata’ l-ħaxix fi sqaq fi
Triq Jannar. Il-Kunsill ideċċida li x-xogħol għandu isir.

23. Ilment mill-Viċi Sindku Aaron Agius dwar is-sitwazzjoni li qed tiddeterjora fl-Għar
ta’ Calypso b’mod partikulari l-injam li hemm fin-naħa ta’ fuq tal-Għar. Il-Kunsill
innota dan l-ilment u ser jinforma lill-Ministeru għall Għawdex dwar dan.
24. Talba mingħand David Attard ta’ 84, Pjazza Vittorja, sabiex isir railing 'il barra millħadid tax-xelter li hemm quddiem ir-residenza tieghu fi Pjazza l-Vitorja biex ma
jsirx ipparkjar ta' vetturi hemmhekk ghax mhux qed ikun jista' jidħol fir-residenza
tiegħu. Il-Kunsill ideċċida li għandna naraw jekk fid-disinn tar-railing tax-xelter talgwerra jistax isir xi ħaga.
25. Talba mingħand xi residenti biex tiġi asfaltata Triq ir-Raħħal. Il-Kunsill ideċċida li
għandna niktbu lill-Ministeru għal Għawdex biex ix-xogħol isir.
26. Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius biex isir ftit siment fejn il-pitch talboċċi fi Triq Srug. Il-Kunsill ideċċida li x-xogħol għandu isir.
27.Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius biex isiru sinjali sofor quddiem in-Nu
Aluminium fi Triq l-Għar ta’ Ninu. Il-Kunsill qabel li għandna ninfurmaw lillTransport Malta.
28.Talba mingħand Marija Grima li toqgħod fi Triq Frangisk Camilleri biex isiru sinjali
sofor mal-garaxx tar-residenza tagħha. Il-Kunsill ideċċida li x-xogħol għandu isir.
29.Talba mingħand Anthony Grech ta’ Triq Mannar biex isiru sinjali sofor faċċata tarresidenza tiegħu għax ma jkunx jista joħroġ mill-garaxx meta jipparkjaw
hemmhekk. Il-Kunsill qabel li ix-xogħol isir.
30.Talba mingħand Dr Kevin Cutajar f’isem Charlie Sultana li għandu problema talipparkjar fi Triq Masri. Hu talab li isir no parking fuq in-naħħa tad-dar tiegħu. IlKunsill innota it-talba.
31.Talba mis-Sindku biex titranga il-mera li hemm fi Triq Għajn Damma ħdejn ta’
Frenċ. Il-Kunsill ideċċida li x-xogħol għandu isir.

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

Data għall-Laqgħa Oħra
Il-laqgħa spiċċat fis-8.40 pm. Il-Kunsill iddeċċieda li l-laqgħa li jmiss issir nhar it-Tlieta 21
ta’ Mejju 2013 fis-5.30pm.

Joseph Cordina
Sindku

Mark Formosa
Segretarju Eżekuttiv

