Minuti tat-tliet mija u erbgħa laqgħa tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra li
saret nhar it-Tnejn 22 ta’ Settembru 2014 fil-5.30pm fl-uffiċċju
amministrattiv tal-Kunsill. Din hija wkoll it-tlieta u tletin laqgħa tassitt leġislatura ta’ dan il-Kunsill.
Il-laqgħa bdiet b’dawn il-membri preżenti:
Sindku:
Viċi Sindku:
Kunsilliera:

Joe Cordina
Aaron Agius
Dr. Christian Zammit
Victor Zammit
Dr. Joseph Attard
Dr. Kevin Cutajar

L-ambaxxatriċi lokali taż-żgħażagħ, is-Sinjorina Miriam Xerri, kienet skużata.
Uffiċjali:
Segretarju Eżekuttiv: Ivan Attard

Talba tal-Bidu, Qari, Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti
Il-laqgħa bdiet fil-5.30pm. Intqalet it-talba tal-bidu. Il-Kunsill approva unanimament
il-minuti tal-Laqgħa numru 303 li saret nhar it-Tnejn 25 ta’ Awwissu 2014 wara li
saru l-korrezzjonijiet meħtieġa. Ġew ukoll approvati b’mod unanimu l-minuti tallaqgħa b’urġenza li saret nhar it-Tlieta 2 ta’ Settembru 2014.
Fil-bidu tal-laqgħa, il-Kunsillier Dr. Joseph Attard wassal il-kondoljanzi għan-nom
tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra lill-Kunsillier Dr. Christian Zammit fit-telfa tan-nannu
tiegħu Ġużeppi Zammit (Birkirkara) li ġrat nhar il-Ġimgħa 12 ta’ Settembru 2014. IlKunsillier Dr. Christian Zammit irringrazzja lill-Kunsill għal dan il-ġest amikevoli u
anke għall-preżenza ta’ membru mill-Kunsill għall-Quddiesa tal-funeral.
Punti mqajma mill-minuti
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Il-Viċi Sindku Aaron Agius semma l-problema tal-gabbani tal-ikel li jarmaw fi żmien
il-festa ta’ Marija Bambina. Huwa qal li t-trakkijiet il-kbar li jarmaw fil-bidu ta’ Vjal
it-Tmienja ta’ Settembru mhux dejjem irrispettaw il-kundizzjoni li kellhom filpermess li nħareġ mill-Kunsill biex iżarmaw bil-lejl. Fid-dawl ta’ dan, is-Sindku Joe
Cordina propona u l-Kunsill qabel li għas-sena li ġejja nġibu pulizija addizjonali biex
jieħu ħsieb l-ordni meħtieġa. Il-Kunsill qabel ukoll li għandhom jiżdiedu l-bins fi
Pjazza l-Vitorja u fil-playing field matul il-ġranet tal-festa. Il-Viċi Sindku Aaron
Agius propona li l-gabbani tal-ikel jitneħħew minn Vjal it-Tmienja ta’ Settembru u
jinstab post alternattiv għalihom peress li dawn qed ikunu ta’ detriment kbir għallarmar li jintrama f’din it-triq prinċipali. Il-Kunsill qabel li din il-materja għandha tiġi
diskussa aktar ‘il quddiem.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq it-tneħħija
tal-ġebla perikoluża li hemm mas-sies ta’ Triq il-Knisja faċċata tal-belvedere tasSellum. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li fid-dawl tal-fatt li d-Direttorat għall-Proġetti
u Żvilupp fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex insista li dan ix-xogħol ma jaqax taħt ilkompetenza tiegħu, il-Kunsill ser jieħu ħsieb joħroġ sejħa pubblika għallkwotazzjonijiet biex din il-ġebla titneħħa immedjatament.
Il-Kunsillier Victor Zammit staqsa dwar il-possibilita’ li l-Kunsill jikri vettura minflok
jixtriha kif kien diskuss fil-laqgħa preċedenti. Is-Sindku Joe Cordina qal li wieħed irid
jiċċekkja eżatt x’inhuma l-kundizzjonijiet f’dawn iż-żewġ każijiet biex tittieħed laħjar deċiżjoni. F’dan il-mument, is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard qara
korrispondenza li rċivejna mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali fejn infurmana li lKunsill m’għandux bżonn l-awtorizazzjoni tad-Dipartiment biex jixtri vettura bilkundizzjoni li tinħareġ offerta pubblika (tender) u jiġu rispettati l-Liġijiet Finanzjarji.
Il-Kunsillier Victor Zammit staqsa dwar fiex waslu x-xogħlijiet tat-tindif tax-xelter fi
Triq Marsalforn. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li dawn ix-xogħlijiet qed isiru millkuntrattur Pinu Attard kif ippjanat u matul din il-ġimgħa, ser isir il-kejl tal-volum ta’
terrapien li ittella’ sa issa. Peress li teżisti l-eventwalita’ li l-volum ta’ terrapien jaqbeż
il-35 metru kubu u għaldaqstant il-valur tax-xogħol jaqbeż is-somma ta’ € 4666,
għandha tingħata estensjoni fuq dan il-kuntratt biex ix-xogħol jitlesta kollu. Is-Sindku
propona u l-Kunsill qabel li għandna ninfurmaw lid-Dipartiment tal-Gvern Lokali
dwar dan.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq it-talba li
għamel sabiex tinżabar il-ħarruba li hemm qrib il-Mitħna Ta’ Kola. Is-Segretarju
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Eżekuttiv Ivan Attard wieġeb li għadu qed jistenna l-permess meħtieġ min-naħa talAwtorita’ Maltija għall-Ambjent u l-Ippjanar (MEPA).
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar x’jinvolvu eżattament ix-xogħlijiet li ser
isiru mill-Kunsill Lokali fi Pjazza l-Vitorja. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li nhar itTlieta 23 ta’ Settembru 2014 ser issir laqgħa mal-Perit Edward Scerri fis-1pm fluffiċċju amministrattiv tal-Kunsill li għaliha qed ikunu mistiedna l-Kunsilliera kollha
u li fiha ser tiġi diskussa l-pjanta proposta. Wara li jinstemgħu l-veduti tal-Kunsilliera,
din il-pjanta ser tiġi ċirkolata lir-residenti li joqogħdu fi Pjazza l-Vitorja u lis-sidien
tan-negozji għall-kummenti tagħhom.
F’dan il-mument, il-laqgħa ġiet sospiża sabiex il-Kunsill seta’ jitkellem mas-Sur
Joseph Bajada u mas-Sur Joseph Sultana li ġew jiddiskutu xi punti mal-Kunsill. Illaqgħa tkompliet fis-6.25pm.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar jekk kienx hemm xi żviluppi fuq ilmonument tal-Assedju li huwa propost li jsir fi Pjazza l-Vitorja. Is-Sindku Joe
Cordina qal li wara l-laqgħa informali li l-Kunsill kellu mal-Onorevoli Dr. Anton
Refalo, Ministru għal Għawdex, u ma’ Mons. Dr. Joe Vella Gauci, Chairman talKumitat tal-Kultura fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex, huwa xieraq li dan il-proġett
nagħtuh l-ispinta li jixraqlu. Ikun verament opportun jekk dan il-monument jiġi
inawgurat fis-sena 2015 meta nfakkru l-450 anniversarju mill-ġrajja tal-Assedju l-Kbir
tal-1565. Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li għandna nitolbu laqgħa oħra ma’
Mons. Dr. Joe Vella Gauci biex nistudjaw numru ta’ dettalji relatati ma’ dan il-proġett
propost.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar jekk kienx hemm xi żviluppi fuq ilworkshops li kellhom isiru minn Ms. Eileen Vella u li jittrattaw is-saħħa tar-residenti.
Is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard qal li ninsabu għaddejjin b’diskussjonijiet masSinjura Vella biex tinstab l-aħjar ġurnata u l-aħjar ħin għal dawn il-workshops.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar jekk kienx hemm xi titjib fis-sitwazzjoni
tat-toilet li hemm fil-playing field ta’ Vjal it-Tmienja ta’ Settembru. Is-Sindku Joe
Cordina wieġeb li, skont kif ġie deċiż fl-aħħar laqgħa tal-Kunsill, aħna kellimna
verbalment lis-Sur Shaun Sultana, Segretarju tax-Xagħra United Football Club, biex
il-Kumitat tal-Futbol jieħu ħsieb dan it-toilet peress li jaqa’ taħt ir-responsabbilita’
tiegħu. Ser insegwu dan il-każ biex naraw li t-toilet jinżamm fl-aħjar stat possibbli
għall-benefiċċju ta’ dawk li jagħmlu użu minnu.
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Komunikazzjonijiet tas-Sindku fosthom il-proġett Network of Leisure
Parks in Xagħra, l-organizazzjoni tal-festival ta’ ikel tradizzjonali
Għawdxi, il-festa ta’ Ġesu’ Nazzarenu, ix-xogħol ta’ asfaltar ta’ Vjal
it-Tmienja ta’ Settembru u Pjazza l-Vitorja, ix-xogħol ta’ pavimentar
fi Pjazza l-Vitorja u kostruzzjoni ta’ stormwater culvert, ix-xogħol ta’
asfaltar fi Triq Marsalforn, l-organizazzjoni tal-Kunċert tal-Milied,
ħruġ ta’ kwotazzjoni għat-tiżjin ta’ Vjal it-Tmienja ta’ Settembru u
Pjazza l-Vitorja għal żmien il-Milied u materji oħra
1. Is-Sindku Joe Cordina ta rendikont lill-Kunsill dwar l-andament tax-xogħol fuq ilproġett ‘Network of Leisure Parks in Xagħra’ iffinanzjat minn Miżura 313 talProgramm Leader tal-Unjoni Ewropea. Is-Sindku qal li x-xogħol fuq il-leisure park
ta’ Vjal it-Tmienja ta’ Settembru miexi kif pjanat tant li dan ingħata d-dawl fl-ewwel
ġimgħa ta’ Settembru. Ix-xogħol fuq il-ġnien ta’ quddiem il-Mitħna Ta’ Kola miexi
wkoll kif pjanat. Jonqos biss li tiġi installata l-furniture. L-uniku sit li fuqu għadna ftit
lura huwa l-belvedere tal-parti ta’ isfel ta’ Triq Gajdoru minħabba li ngħataw livelli
ħżiena min-naħa tal-MEPA. Dwar dan, għandha ssir laqgħa bejn il-Perit Edward
Scerri u l-uffiċjali tal-MEPA biex possibilment jiġi rimedjat dan l-iżball. Ix-xogħol
fuq is-sit li hemm fil-parti ta’ fuq ta’ Triq Gajdoru u s-sit ta’ Triq il-Knisja huwa
konkluż. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li, bħalma ġie deċiż fil-laqgħa
preċedenti tal-Kunsill, il-belvedere ta’ Triq il-Knisja ser jiġi inawgurat waqt ċerimonja
li ser issir nhar is-Sibt 27 ta’ Settembru 2014 fil-5pm. Ix-xogħol fuq is-sit ta’ Triq
Marsalforn mistenni jibda matul il-ġimgħa li ġejja. Is-Sindku Joe Cordina propona u lKunsill qabel li għandna nixtru l-cable biex inkunu nistgħu nneħħu l-overhead cables
li hemm fil-leisure park ta’ Vjal it-Tmienja ta’ Settembru. Il-Kunsill qabel ukoll li xxogħol tat-tqegħid tal-cable jsir mill-kuntrattur Richard Cauchi li preżentament
qiegħed jgħaddi s-sistema tad-dawl f’dawn is-sitt siti. Is-Sindku propona wkoll u lKunsill qabel li għandna nirranġaw il-funtana li hemm fil-ġnien ta’ quddiem il-Mitħna
Ta’ Kola peress li preżentament tinsab fi stat ħażin.
2. Is-Sindku Joe Cordina ta rendikont lill-Kunsill dwar l-organizazzjoni tal-festival ta’
ikel tradizzjonali Għawdxi li ser isir nhar is-Sibt 27 u l-Ħadd 28 ta’ Settembru 2014,
liema festival ser ikun parzjalment iffinanzjat minn Miżura 413.6 tal-Programm
Leader tal-Unjoni Ewropea. F’dan il-mument, l-Assistent Uffiċjal Prinċipali Josephine
Sultana ippreżentat lill-Kunsill il-programm tal-attivitajiet li ser isiru b’rabta ma’ dan
il-festival. Is-Sindku Joe Cordina qal li waqajna lura ħafna fil-promozzjoni ta’ din lattivita’ u qal li seta’ kien hemm ippjanar aħjar ta’ kif se jiġi ko-ordinat dan il-festival.
Is-Sindku qal li qed nikkordinaw bl-aħjar mod possibbli mal-kumpanija ‘Gozo
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Cottage Products Limited’ li rebħet l-offerta pubblika għall-organizazzjoni tal-festival.
Huwa talab ukoll il-koperazzjoni u l-kollaborazzjoni tal-Kunsilliera kollha biex
nagħtu l-aħjar akkoljenza lid-delegazzjonijiet barranin li ser ikunu preżenti għal din lattivita’. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nagħmlu laqgħa
uffiċjali mad-delegazzjoni ta’ Chevaigné nhar it-Tnejn 29 ta’ Settembru 2014 fl-10am
fl-uffiċċju amministrattiv tal-Kunsill.
3. Is-Sindku Joe Cordina qal li l-festa ta’ Ġesu’ Nazzarenu ser tiġi ċċelebrata nhar ilĦadd 28 ta’ Settembru 2014. Bħala parti minn din il-festa, nhar il-Ġimgħa 26 ta’
Settembru, ser jiġi organizzat festival tal-ħut fil-pjazza ta’ quddiem il-Knisja tanNazzarenu. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nikkollaboraw
mal-komunita’ tan-Nazzarenu fl-organizazzjoni ta’ din l-attivita’ billi nħallsu lispejjeż tal-band li ser tallegra lin-nies preżenti u s-sistema tal-PA. Is-Sindku propona
li peress li l-festa ta’ Ġesu’ Nazzarenu ġiet trasferita għall-aħħar Ħadd ta’ Settembru,
il-Kunsill għandu jaħseb għal data alternattiva meta jorganizza l-festival tal-ikel
tradizzjonali Għawdxi. Din il-materja ser terġa’ tiġi diskussa f’laqgħat oħra fil-futur
pero’ diġa’ jeżisti l-ħsieb li l-festival tal-ikel jibda jiġi organizzat f’Ġunju jew f’Lulju.
4. Is-Sindku Joe Cordina ta aġġornament lill-Kunsill dwar ix-xogħol ta’ asfaltar ta’ Vjal
it-Tmienja ta’ Settembru u Pjazza l-Vitorja. Huwa qal li minn informazzjoni li
għandu, it-tender ta’ dan ix-xogħol li ħareġ mill-Ministeru għal Għawdex għalaq fl-4
ta’ Settembru li għadda u diġa’ twaqqaf il-bord li ser jaġġudika l-offerti mitfugħa. Ser
inkomplu ninsistu mal-Ministeru għal Għawdex biex il-proċess ta’ aġġudikazzjoni jiġi
konkluż fl-iqsar żmien possibbli biex ix-xogħol ikun jista’ jibda immedjatament.
5. Is-Sindku Joe Cordina qal li wasalna biex nibdew ix-xogħol ta’ pavimentar fi Pjazza lVitorja. Huwa propona u l-Kunsill qabel li għandna nitkellmu mal-kumpanija Road
Construction Company Limited sabiex tibda x-xogħol fuq il-culvert tal-ilma li ser
jibda minn Pjazza l-Vitorja viċin l-Oleander Restaurant u jintemm fil-parti ta’ fuq ta’
Triq l-Ispiera quddiem ir-residenza tas-Sur Peter Curmi.
6. Is-Sindku Joe Cordina ta aġġornament lill-Kunsill dwar ix-xogħol ta’ asfaltar fl-ewwel
parti ta’ Triq Marsalforn, liema xogħol huwa parzjalment iffinanzjat mill-iskema talPublic Private Partnership. Is-Sindku qal li x-xogħol huwa kważi konkluż tant li
jonqos biss il-finishing tal-culvert li sar bħala parti minn dan ix-xogħol. Ser
niċċekkjaw mal-Perit tal-Kunsill biex sal-laqgħa li jmiss jibagħtilna kont dettaljat taxxogħol li sar biex inkunu nistgħu nagħmlu l-claim lid-Dipartiment tal-Gvern Lokali.
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7. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li ninsabu għaddejjin bit-tħejjijiet tagħna
għall-organizazzjoni tal-Kunċert tal-Milied li ser isir nhar il-Ħadd 28 ta’ Diċembru
2014 fil-Knisja Kolleġġjata, Bażilika u Santwarju ta’ Marija Bambina. Ser nitkellmu
mal-Arċipriet Mons. Carmelo Refalo biex naraw il-ħin eżatt li fih ser jibda dan ilKunċert filwaqt li ser inkellmu lis-Sinjura Grace Vella, direttriċi tal-Kor Voci
Angeliche, biex tippreżenta stima dettaljata tal-ispejjeż relatati ma’ din l-attivita’.
8. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li, bħalma għamilna fis-snin li
għaddew, għandna noħorġu kwotazzjoni għat-tiżjin ta’ Vjal it-Tmienja ta’ Settembru
u Pjazza l-Vitorja għal żmien il-Milied.

Materji oħra:
Is-Sindku Joe Cordina qal li wasal iż-żmien li naraw x’direzzjoni ser nieħdu firrelazzjoni tal-Kunsill Lokali tagħna mal-Kunsill ta’ Chevaigné fi Franza. Huwa
propona u l-Kunsill qabel li b’rabta mal-fiera li l-Kunsill ta’ Chevaigné ser jorganizza
f’Settembru 2015 fi Franza, għandna nippruvaw norganizzaw tour għar-residenti tallokalita’ tagħna. Ġie deċiż li din il-materja tiġi diskussa f’aktar dettall fil-laqgħa
uffiċjali li l-Kunsill tagħna ser ikollu mad-delegazzjoni ta’ Chevaigné nhar it-Tnejn 29
ta’ Settembru 2014 fl-uffiċċju amministrattiv.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius u l-Kunsilliera Maria Grima taw aġġornament lill-Kunsill
dwar iż-żjara li għamlu f’Miggiano l-Italja bħala parti mill-proġett NeMo bejn lErbgħa 17 u l-Ħadd 21 ta’ Settembru 2014, liema proġett huwa iffinanzjat mill-Unjoni
Ewropea. Huma infurmaw lill-Kunsill li waqt din iż-żjara, il-Viċi Sindku Aaron Agius
u l-Kunsilliera Maria Grima wrew l-interess tal-Kunsill li jipparteċipa fi proġetti u
inizjattivi oħra fil-futur qarib issa li l-proġett NeMo ġie uffiċjalment konkluż.

Qari tal-Korrispondenza:
1. Ittra mingħand Roderick Galdes, Segretarju Parlamentari għall-Biedja, Sajd u
Drittijiet tal-Annimali, li fiha qed jinforma lill-Kunsill li peress li huwa ser ikun fuq
żjara uffiċjali tal-Gvern barra minn Malta, mhux ser ikun jista’ jattendi għallkonferenza li ser tkun organizzata bħala parti mill-festival ta’ ikel tradizzjonali
Għawdxi nhar is-Sibt 27 ta’ Settembru 2014. Il-Kunsill innota l-kontenut.
2. E-mail mingħand Tommy Debono minn Transport Malta bil-lista tat-toroq magħluqa
b’konnessjoni mal-festa titulari ta’ Marija Bambina. Il-Kunsill innota l-kontenut.
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3. E-mail mingħand Etienne Scicluna mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha qed
jistieden rappreżentanza mill-Kunsill sabiex tattendi għall-konferenza stampa dwar ilEuropean Mobility Week li saret nhar il-Ħamis 28 ta’ Awwissu 2014 fi Pjazza San
Ġorġ, il-Belt Valletta. Il-Kunsill innota l-kontenut.
4. Ċirkulari mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali dwar it-twaqqif ta’ kummissjoni
nazzjonali kontra l-vjolenza domestika. Il-Kunsill innota l-kontenut.
5. Ittra mingħand Joseph Sultana, Direttur tal-Kumpanija ‘It-Teatru l-Antik’, li fiha qed
jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill fl-organizazzjoni ta’ attivita’ kulturali fil-Każin
tal-Banda Victory nhar il-Ħadd 16 ta’ Novembru 2014. Il-Kunsill qabel li għandna
nikkollaboraw mas-Sur Sultana fl-organizazzjoni ta’ din l-attivita’ billi nħallsu lispejjeż tal-kiri tas-sala li jammontaw għas-somma ta’ € 120 u l-ispejjeż talistamperija.
6. E-mail mingħand Silvio Frendo, Assistent Direttur fid-Dipartiment tal-Gvern Lokali,
li fiha qed jinforma lill-Kunsill li m’għandniex bżonn ta’ awtorizazzjoni min-naħa tadDipartiment biex jixtri vettura. L-importanti huwa li l-Kunsill jimxi mar-regolamenti u
l-proċeduri dwar xiri ta’ xogħlijiet, oġġetti u servizzi oħra. Il-Kunsill innota lkontenut.
7. Memo 25/2014 maħruġ mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali dwar Skema għal Inizjattivi
Sportivi fil-Lokalitajiet 2014-2015. Is-Sindku Joe Cordina qal li l-Kunsill Lokali
tagħna applika għas-somma ta’ € 4000 biex bħalma għamilna fis-snin preċedenti
nkunu nistgħu norganizzaw kors ta’ aerobics u kors ta’ zumba għar-residenti Xagħrin.
8. E-mail mingħand Alvin Grech, CEO tal-Gozo Sports Board, li fiha qed jinforma lillKunsill li l-Gozo Sports Board flimkien mal-Gozo Sports Complex u l-Kunsill Malti
għall-Isport ser jorganizzaw diversi attivitajiet sportivi sabiex jikkommemoraw ilEuropean Move Week. Is-Sur Grech qed jitlob lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra sabiex
jinħareġ il-permess meħtieġ ħalli nhar il-Ħadd 5 ta’ Ottubru 2014, bejn l-10am u l11am, tinżamm sessjoni ta’ żfin fi Pjazza l-Vitorja mir-Rythmatic Dance Group
immexxi minn Ms. Janica Camilleri. Il-Kunsill ma sabx oġġezzjoni għal dan.
9. E-mail mingħand il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar b’numru ta’ mistoqsijiet relatati
maż-żjara tiegħu u tal-Kunsillier Victor Zammit f’San Michele Salentino bejn id-29
ta’ Awwissu u l-1 ta’ Settembru 2014. Il-Kunsill innota l-kontenut.
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10. Memo 26/2014 maħruġ mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fih intalbet informazzjoni
dwar l-infiq li għamel il-Kunsill fis-snin 2013 u 2014. Din l-informazzjoni ngħatat
mis-Segretarju Eżekuttiv.
11. E-mail mingħand John B. Pace, President tal-Kunsill Nazzjonali tal-Anzjani, li fiha
qed jinforma lill-Kunsill li fl-okkażjoni tal-Jum internazzjonali tal-Anzjani, dan ilKunsill ser jorganizza Quddiesa għall-anzjani ta’ Għawdex fis-Santwarju tal-Madonna
Ta’ Pinu nhar it-Tnejn 29 ta’ Settembru fil-11am. Ser ninfurmaw lill-anzjani li
jattendu fiċ-Ċentru ta’ Matul il-Jum b’din l-attivita’.
12. Ittra mingħand Helen D’Amato, Kummissarju għat-Tfal, li fiha qed titlob lill-Kunsilli
Lokali ta’ Malta u Għawdex sabiex jipprovdu spazju adattat li jkun jista’ jintuża millġenituri bi tfal żgħar kif ukoll minn ommijiet li jkunu qed ireddgħu lit-trabi tagħhom.
B’hekk, il-ġenituri jkunu jistgħu jieħdu ħsieb lit-tfal tagħhom b’kumdita’ waqt li
jkunu qed jagħmlu l-qadi tagħhom fil-viċinanzi tal-Kunsill. Il-Kunsill innota lkontenut.
13. E-mail mingħand Cheryl Falzon, Deputat Librar fil-Librerija Ċentrali ta’ Malta, li fiha
qed tinforma lill-Kunsilli Lokali li ser issir upgrade tas-sistema li qed tintuża filpreżent għas-self tal-kotba mil-libreriji lokali. Minħabba f’hekk, il-libreriji kollha ta’
Malta u Għawdex ser ikunu magħluqa għall-pubbliku bejn l-1 u s-7 ta’ Ottubru 2014
biex isir ix-xogħol meħtieġ. Qed tintalab il-koperazzjoni tal-librara kollha biex dan ilproċess isir bl-aktar mod effiċjenti. Il-Kunsill innota l-kontenut.
14. Ittra mingħand Mrs. Jay Jones, rappreżentata tal-British Residents’ Association Malta
G.C. li fiha qed tistieden lis-Sindku jew rappreżentant tal-Kunsill sabiex jattendi għal
Servizz Ekumeniku li ser isir fil-Bażilika ta’ San Ġorġ nhar il-Ġimgħa 7 ta’
Novembru 2014 f’għeluq il-mitt sena mill-bidu tal-Ewwel Gwerra Dinjija. Il-Kunsill
innota l-kontenut.
15. E-mail mingħand Charlene Mercieca Magro, Waste Recycling Officer mal-kumpanija
Greenpak Co. Limited, li fiha qed tagħti aġġornament lill-Kunsill dwar il-laqgħa li hi
kellha mas-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard nhar l-Erbgħa 3 ta’ Settembru 2014.
F’din il-laqgħa issemmew numru ta’ miżuri li ser ikunu qed jittieħdu fil-ġimgħat li
ġejjin bil-għan li ntejbu r-ranking tagħna fil-lista ta’ lokalitajiet li qed jirriċiklaw liskart tagħhom. Il-Kunsill innota l-kontenut.
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16. E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha intalbet informazzjoni dwar dawk ilKunsilli Lokali li qed iħawlu s-siġar tad-difel (oleander) u l-bruka (tamarisk) bħala
parti minn xogħlijiet ta’ tisbiħ fil-lokalita’. Il-Kunsill innota l-kontenut.
17. E-mail mingħand Anthony Zammit, Direttur ta’ Eko-Gozo fi ħdan il-Ministeru għal
Għawdex, li fiha qed jagħti aġġornament lill-Kunsill dwar kuntatti li l-istess Ministeru
kien stabbilixxa permezz tal-proġett ‘Ficusnet’ li tiegħu l-Kunsill Lokali tagħna huwa
partner. Il-Kunsill, filwaqt li innota l-kontenut, qabel li għandna nistiednu lis-Sur
Anthony Zammit biex jattendi għas-seminar dwar il-kultivazzjoni tat-tin li ser isir
nhar is-Sibt 27 ta’ Settembru 2014 fid-9am fis-sala ‘Dun Alwiġ Camilleri’ fil-Każin
tal-Banda Victory.
18. E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha saret stedina lil rappreżentanza millKunsill sabiex tattendi għal seminar bl-isem ‘Grasp: Green Public Procurement’ li sar
nhar it-Tlieta 9 u l-Erbgħa 10 ta’ Settembru 2014. Il-Kunsill innota l-kontenut.
19. E-mail mingħand John Vella mill-Uffiċċju Elettorali ta’ Malta li fiha qed jitlob lassistenza tal-Kunsill fil-proċess ta’ tiġdid tal-karti tal-identita’ għar-residenti taxXagħra. Is-Sur Vella qed jitlob lill-Kunsill sabiex iqassam il-karti ta’ notifika fid-djar
kollha tax-Xagħra. Il-Kunsill qabel li għandna nikkollaboraw mal-Uffiċċju Elettorali
f’dan il-proċess nazzjonali.
20. E-mail mill-Kumitat ‘Vot 16’ fi ħdan il-Ministeru tal-Ġustizzja u Gvern Lokali li fiha
qed jistiednu lill-Ambaxxaturi lokali taż-żgħażagħ sabiex jattendu għal laqgħa ta’
konsultazzjoni li saret nhar il-Ġimgħa 19 ta’ Settembru 2014 bil-għan li jsemmgħu lveduti tagħhom dwar il-proposta tal-Gvern li jipposponi l-elezzjonijiet tal-Kunsilli
Lokali. Is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard informa lill-Kunsill li huwa bagħat din lemail lill-ambaxxatriċi lokali tagħna, is-Sinjorina Miriam Xerri.
21. E-mail mingħand Alexander Cutajar mill-Uffiċċju tas-Segretarjat Parlamentari għadDrittijiet ta’ persuni b’diżabilita’ u anzjanita’ attiva li fiha qed jistiednu
rappreżentanza mill-Kunsill sabiex tattendi għal żewġ seminars informattivi dwar iddimensja u dwar is-servizzi offruti għall-persuni b’diżabilita’. Dawn iż-żewġ seminars
ġew organizzati nhar il-Ġimgħa 19 u s-Sibt 20 ta’ Settembru rispettivament. Għasseminar tas-Sibt 20 ta’ Settembru attenda l-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar għan-nom talKunsill Lokali tax-Xagħra.
22. E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali b’informazzjoni dwar il-Premjijiet Soċjeta’
Ġusta u Anzjanita’ Attiva 2014, liema premjijiet ġew imnedija mis-Segretarjat
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Parlamentari għad-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilita’ u Anzjanita’ Attiva. Il-Kunsill
innota l-kontenut.
23. E-mail mingħand Euchar Sultana, Information Manager fid-Dipartiment tas-Saħħa, li
fiha qed jitlob lill-Kunsill sabiex jinstalla u jħallas is-servizz tal-internet fil-berġa
pubblika bil-għan li tkun tista’ titħaddem is-sistema li permezz tagħha r-riċetti tattabib jibdew jinħarġu b’mod elettroniku. Il-Kunsill qabel li għandna nitolbu lis-Sur
Sultana sabiex juża s-sistema eżistenti tal-wi-fi li għandna fl-uffiċċju amministrattiv
biex ma nidħlux għal spejjeż addizjonali.
24. E-mail mill-MEUSAC li fiha qed jistiednu rappreżentanza mill-Kunsill Lokali sabiex
tattendi għal laqgħa pubblika mal-Ministru tal-Finanzi, il-Professur Edward Scicluna.
Din il-laqgħa ser issir nhar l-Erbgħa 24 ta’ Settembru f’lukanda ewlenija f’Malta. IlKunsill innota l-kontenut.
25. E-mail mill-Uffiċċju Elettorali ta’ Malta b’informazzjoni dwar ir-reviżjoni tar-Reġistri
Elettorali għall-Elezzjoni Ġenerali, l-Elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali u l-Elezzjonijiet
għall-Parlament Ewropew. Il-Kunsill innota l-kontenut.
26. E-mail mill-Ministeru għall-Finanzi li fiha qed jistiednu rappreżentanza mill-Kunsill
sabiex tattendi għal waħda mil-laqgħat ta’ konsultazzjoni qabel il-Budget 2015 li ser
isiru fil-15, 19 u 30 ta’ Settembru 2014. Il-Kunsill innota l-kontenut.
27. E-mail mingħand Dr. Evangelista Leuzzi bil-programm ta’ attivitajiet li ser jiġu
organizzati f’Miggiano l-Italja fl-okkażjoni tal-għeluq tal-proġett NeMo iffinanzjat
minn fondi tal-Unjoni Ewropea. Għal dawn l-attivitajiet attendew il-Viċi Sindku
Aaron Agius u l-Kunsilliera Maria Grima.
28. E-mail mingħand Emanuel Sciberras, supervisor ma’ Transport Malta, bil-lista talħinijiet ta’ trasport għat-tfal organizzat mill-Uffiċċju tal-Edukazzjoni għall-istudenti
tal-iskejjel sekondarji. Il-Kunsill innota l-kontenut.
29. E-mail mingħand Diane Cassar, rappreżentanta tal-kumpanija MIEMA, li fiha qed
tistieden rappreżentanza mill-Kunsill sabiex tattendi għal training session bit-tema
‘Governanace and Marketing for Industrial Areas’ li saret nhar il-Ħamis 18 ta’
Settembru 2014 f’Dar l-Ewropa, il-Belt Valletta. Il-Kunsill innota l-kontenut.
30. E-mail mingħand David Grech mid-Dipartiment tal-Kura Primarja b’direttivi relatati
mal-vaċċin kontra l-influwenza staġjonali. Il-Kunsill Lokali qabel li nerġgħu noffru
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dan is-servizz lir-residenti tagħna li għandhom minn 55 sena ‘l fuq. Ser nieħdu ħsieb
navżaw lir-residenti.
31. E-mail mingħand Maria Farrugia, rappreżentanta tal-kumpanija Wasteserv Malta
Limited, li fiha qed tistieden rappreżentanza mill-Kunsill sabiex tattendi għal
konferenza bit-tema ‘The Importance of Communication in the Waste Management
Sector’ li ser issir nhar l-Erbgħa 8 ta’ Ottubru 2014. Għal dan is-seminar ser jattendi lKunsillier Dr. Joseph Attard.
32. E-mail mingħand il-MEUSAC li fiha qed jistiednu rappreżentanza mill-Kunsill sabiex
tattendi għal sessjoni ta’ informazzjoni bit-tema ‘Explore: European Structural and
Investment Funds’ li ser issir nhar il-Ħamis 2 ta’ Ottubru 2014. Għal din il-laqgħa ser
jattendi s-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard.
33. E-mail mingħand Josianne Micallef b’informazzjoni dwar skambju kulturali ta’
żgħażagħ li ser isir fil-Polonja bejn l-20 u l-24 ta’ Ottubru 2014. Id-data tal-għeluq
biex nissottomettu l-interess tagħna hija l-Ħamis 25 ta’ Settembru 2014. Ser nieħdu
ħsieb ninfurmaw lis-Sinjura Micallef bl-interess tal-Kunsill li jipparteċipa f’dan liskambju. Il-Kunsill qabel ukoll li għandna noħorġu avviż għal dawk iż-żgħażagħ
Xagħrin li huma interessati jipparteċipaw f’xi skambju kulturali simili fil-futur.
34. E-mail mingħand Marie Ann Borg mill-Kummissjoni Nazzjonali għal Edukazzjoni
ogħla li fiha qed jistaqsuna jekk nixtiqux inġeddu r-reġistrazzjoni tagħna bħala entita’
li tipprovdi korsijiet rikonoxxuti għall-iSchool Leaving Certificate & Profile
Programme. Il-Kunsill qabel li għandna nġeddu r-reġistrazzjoni tagħna.
35. Proposta mingħand is-Sur Angelo Bonello sabiex jorganizza kors ta’ fitness
b’kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali tax-Xagħra. F’din il-proposta, is-Sur Bonello
qed jitlob li kull parteċipant iħallas is-somma ta’ € 30 li tkopri għaxar klassijiet filwaqt
li l-Kunsill Lokali jħallas is-somma ta’ € 10 għal kull klassi. Il-Kunsill qabel ma’ din
il-proposta.
36. Ittra mingħand Noel Teuma, President tal-Fondazzjoni Kumittiva, li fiha qed jinforma
lill-Kunsill li l-ispiża tal-PA system u mużika li ġiet provduta waqt l-attivita’ kulturali
li saret fil-Pjazza tan-Nazzarenu nhar is-Sibt 20 ta’ Settembru kienet ta’ € 150. IlKunsill innota l-kontenut.
37. E-mail mingħand Dr. Aaron Attard Hili li fiha qed jirringrazzja lill-Kunsill Lokali
għall-appoġġ morali u finanzjarju li wera fil-pubblikazzjoni tal-ktieb li jfakkar il11

mitejn anniversaru mill-ġrajja tal-pesta fix-Xagħra. Dr. Attard Hili qed jitlob lillKunsill sabiex jiġu ippubblikati ħamsin (50) kopja oħra peress li l-pubblikazzjonijiet
spiċċaw kollha. Dan fid-dawl tal-fatt li din il-pubblikazzjoni ser tiġi launched
uffiċjalment nhar is-Sibt 27 ta’ Settembru 2014. Is-Sindku Joe Cordina propona u lKunsill qabel li deċiżjoni dwar din it-talba ser tittieħed fil-laqgħa li jmiss.

Ilmenti mir-residenti:
1. Talba mingħand Emmanuel Formosa ta’ ‘Sacred Heart’, Triq it-28 ta’ April 1688,
sabiex jitkompla bis-siment ix-xogħol fl-isqaq fi Triq il-Knisja. Il-Kunsill qabel li dan
ix-xogħol għandu jsir.
2. Talba mingħand Jesmond Buttigieg ta’ ‘Vitorja’, Triq Karkar, sabiex titranġa lbankina quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
3. Talba mingħand Antonia Sciberras ta’ 52, Triq Parisot, sabiex jingħata ftit siment
quddiem il-bankina tar-residenza tagħha. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
4. Talba mingħand Joseph Xerri ta’ 73, Triq Franġisk Camilleri, sabiex jingħata ftit
siment għal xogħol li ser jagħmel f’passaġġ fl-inħawi ta’ Għajn Damma. Il-Kunsill
qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
5. Talba mingħand Chris Spiteri ta’ ‘Marija Bambina’, Triq it-28 ta’ April 1688, sabiex
isiru sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar man-naħa tal-bieb tar-residenza tiegħu. IlKunsill qabel li għandna nibagħtu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.
6. Talba mingħand Rita Xerri ta’ N.B. Triq Karkar sabiex isiru sinjali li jipprojbixxu lipparkjar faċċata ta’ sqaq li hemm fi Triq Mannar peress li qed ikollha problema biex
toħroġ il-vettura tagħha mill-garaxx tar-residenza. Il-Kunsill qabel li għandna
nibagħtu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.
7. Talba mingħand is-Sindku Joe Cordina sabiex isiru sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar
fil-kantuniera bejn Triq Mannar u Triq Ta’ Ġorf. Il-Kunsill qabel li għandna nibagħtu
din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.
8. Talba mingħand Carmel Bugeja ta’ N.B., Sqaq fi Triq it-28 ta’ April 1688, sabiex
titranġa t-triq quddiem tiegħu bi ftit konkos. Il-Kunsill qabel ma’ dan.
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9. Talba mingħand Pawlu Xerri ta’ 109, Triq Bullara, biex isiru sinjali li jipprojbixxu lipparkjar madwar metru fuq kull naħa tar-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li għandna
nibagħtu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.
10. Talba mingħand Bernardette Mercieca ta’ 103, ‘Zazajo’, Triq Ġnien Xibla sabiex issir
mera ‘l isfel mir-residenza tal-familja Debono. Il-Kunsill qabel li din il-mera għandha
titwaħħal.
11. Talba minghand is-Sindku Joe Cordina sabiex isiru (a) sinjali li jipprojbixxu lipparkjar u (b) mera faċċata tal-familja Attard, 70, Triq Parisot. Il-Kunsill qabel li
rigward (a) ser nibagħtu t-talba tagħna għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta filwaqt
li rigward (b) ser nibagħtu l-ħaddiema assenjati magħna biex iwaħħlu din il-mera.
12. Talba mingħand John Xerri ta’ ‘Liberty House’, Triq Ta’ Karkar, sabiex jinbena ħajt
fi Triq l-Għejun. Ir-resident qed jitlob li jingħata l-materjal u x-xogħol ser jagħmlu hu.
Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
13. Talba mingħand Anthony Bugeja ta’ ‘Dar il-Kenn’, Triq Jannar, sabiex isiru sinjali li
jipprojbixxu l-ipparkjar madwar metru fuq in-naħa tar-residenza tiegħu ftit ‘l isfel
mill-isqaq li hemm viċin ir-residenza. Il-Kunsill qabel li għandna nibagħtu din it-talba
għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.
14. Talba mingħand Carmel Bajada ta’ 121, Triq l-Għar ta’ Ninu, sabiex isir patching bilkonkos ta’ żewġ ħofriet fil-Wied ta’ Għajn Damma. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.
15. Talba mingħand Michael Refalo ta’ 60, Triq it-Tiġrija, sabiex jingħata s-siment għal
xogħol ta’ twittija ta’ passaġġ fl-inħawi ta’ Għajn Damma. Ix-xogħol ser jagħmlu hu.
Il-Kunsill qabel ma’ dan.
16. Talba mingħand Josef Refalo ta’ 15, Żerniq, Triq Gajdoru, sabiex isir sinjal STOP
bejn Triq San Ġorġ Preca u Triq Parisot. Dan is-sinjal kien tneħħa meta sar ix-xogħol
tal-asfaltar ta’ parti minn Triq San Ġorġ Preca. Il-Kunsill qabel li għandna nitolbu lapprovazzjoni ta’ Transport Malta dwar dan.
17. Talba mingħand Josephine Sultana ta’ ‘Tal-Ħawlija’, Triq l-Għar ta’ Ninu, sabiex isir
sign No Obstruction fid-daħla bejn l-uffiċċju tal-posta u l-librerija pubblika. Il-Kunsill
qabel li għandna niċċekkjaw mas-Sinjura Sultana li hija l-librara tal-Kunsill biex
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naraw mod alternattiv kif insolvu l-problema ta’ ipparkjar ħażin f’din l-area viċin illibrerija pubblika.
18. Talba mingħand Carmela Sultana ta’ 27, Triq Ta’ Karkar, sabiex issir kaxxa għal
parkeġġ għall-persuni b’diżabilita’ quddiem ir-residenza tagħha. Ir-residenta għandha
l-blue card u anke l-karta tal-idenita’ speċjali. Il-Kunsill qabel li għandna nibagħtu din
it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.
19. Talba mingħand Moses Xerri ta’ 95, Triq Ta’ Bullara, sabiex jingħata l-materjal (erba’
jardi siment) għal xogħol ta’ irranġar ta’ passaġġ fil-Wied taċ-Cianti fl-inħawi tasSruġ. Ix-xogħol ser jagħmlu hu. Il-Kunsill qabel ma’ dan.
20. Talba mingħand is-Sindku Joe Cordina sabiex titranġa l-parti tat-Triq fil-Wied talGħejun fejn ser jispiċċa x-xogħol li qiegħed isir bil-konkos taħt il-Miżura 125. IlKunsill qabel ma’ dan.
21. Talba mingħand Victor Bigeni ta’ 84, Triq Sant’Anton, sabiex isiru sinjali li
jipprojbixxu l-ipparkjar ma’ naħa waħda tat-triq li hemm bejn Triq il-Knisja u Triq ilKortoll. Il-Kunsill qabel li għandna nibagħtu din it-talba għall-approvazzjoni ta’
Transport Malta.
22. Talba mingħand Benigno Saliba ta’ 58, Triq il-Mitħna, sabiex isiru erba’ trash bins fi
Triq l-Imqades viċin it-Tempji tal-Ġgantija. Il-Kunsill qabel ma’ dan.
23. Talba mingħand id-Dipartiment tas-Sanita’ sabiex issir tabella ta’ informazzjoni li
tindika l-ġranet u l-ħinijiet tal-ġbir tal-iskart fil-bidu ta’ sqaq fi Triq Bullara. Il-Kunsill
innota din it-talba.
24. Talba mingħand Helen Mercieca ta’ ‘Casa Caccia’, Triq Marija Bambina, sabiex isiru
sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar madwar żewġ metri quddiem il-bieb tar-residenza
tagħha. Il-Kunsill qabel li għandna nitolbu l-approvazzjoni ta’ Transport Malta sabiex
issir 1.5m reserved parking bay għad-disabled quddiem il-bieb tar-residenza tasSinjura Mercieca.
25. Talba mingħand Anthony Sultana ta’ 22, Triq l-Arċipriet Ġużepp Diacono, sabiex
jitnaddaf il-Wied ta’ Għajn Damma. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
26. Talba mingħand Fabio Azzopardi ta’ ‘Topaz House’, Triq Ta’ Brieret, sabiex isiru
sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar fil-kantuniera bejn Triq Jannar u Triq l-Arċipriet
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Ġużepp Diacono peress li qed ikun hemm il-vetturi ipparkjati hemmhekk u qed
tinħoloq konfużjoni kbira għall-flow tat-traffiku f’din iż-żona. Il-Kunsill qabel li
għandna nibagħtu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.
27. Talba mingħand Esther Said ta’ 43, Triq Jannar, sabiex issir bozza ġdida fi Triq Jannar
viċin ir-residenza tagħha peress li preżentament hemm ħafna dlam. Il-Kunsill qabel
ma’ dan.
28. Kjarifikazzjoni mingħand is-Sur Alfred Hili ta’ ‘Piper Court’, Flat 4, Triq Marsalforn,
li fiha qed jiġbed l-attenzjoni tal-Kunsill li hemm possibilita’ li l-ilma tax-xita li
jgħaddi minn din it-triq jaqbeż għall-għalqa li hemm fil-bidu tat-triq li hija propjeta’
ta’ Karkanja Enterprises. Il-Kunsill innota l-preokkupazzjoni tas-Sur Alfred Hili. IsSindku propona u l-Kunsill qabel li għandna nikkuntattjaw lil Karkanja Enterprises
biex jiffinalizzaw ix-xogħol ta’ siment li qed isir fuq l-għalqa imsemmija biex nevitaw
din il-problema.
29. Talba mingħand Carmel Attard, President tax-Xagħra Boċċi Club, li fiha qed jitlob lawtorizazzjoni tal-Kunsill sabiex dan il-club ikun jista’ jagħmel estensjoni tal-kanna
tal-ilma biex jagħmel vit ħalli jkun jista’ jsir il-ħasil tal-pitch tal-boċċi. Il-Kunsill ma
qabilx ma’ dan.
30. Talba mingħand Josef Refalo ta’ 15, ‘Żernieq’, Triq Ta’ Gajdoru, sabiex issir T-sign
fil-bidu ta’ Triq l-Għeżien mill-parti ta’ isfel ta’ Triq Bullara. Il-Kunsill qabel li
għandna nibagħtu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.
31. Talba mingħand Michael Spiteri ta’ ‘Saint Michael’, Triq tal-Masri, sabiex jingħata
ftit siment quddiem il-garaxx ta’ residenza li għandu fi Triq Marsalforn. Il-Kunsill
qabel ma’ dan.
32. Talba mingħand Godwin Attard ta’ ‘Una Gloria’, Triq l-Imqades, sabiex isiru sinjali li
jipprojbixxu l-ipparkjar man-naħa tal-garaxx tar-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li
għandna nibagħtu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.
33. Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex jitneħħa wieħed mill-parking
spaces li ġew allokati għall-vetturi li jaħdmu bl-elettriku viċin it-Tempji tal-Ġgantija.
Il-Kunsill qabel li għandna nitolbu l-awtorizazzjoni ta’ Transport Malta dwar dan.
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34. Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex jinbena ħajt tal-kantun fil-parti ta’
isfel ta’ Triq Ġużeppi Grech biex jiġi evitat il-periklu eżistenti. Il-Kunsill qabel ma’
dan.
35. Talba mingħand is-Sindku Joe Cordina sabiex titranġa l-mera li hemm fil-bidu ta’ Triq
San Marzjal. Il-Kunsill qabel ma’ dan.

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

Aġġornament
Il-Kunsill iddeċieda li l-laqgħa li jmiss għandha ssir nhar it-Tnejn 27 ta’ Ottubru 2014
fil-5.30pm b’aġenda li tkun komunikata aktar ‘il quddiem.
Il-laqgħa spiċċat fid-8.45pm.

Joe Cordina
Sindku

Ivan Attard
Segretarju Eżekuttiv
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