Minuti tal-mitejn u sebgħa u disgħin laqgħa tal-Kunsill Lokali taxXagħra li saret nhar l-Erbgħa 19 ta’ Frar 2014 fil-5.30pm fl-uffiċċju
amministrattiv tal-Kunsill. Din hija wkoll il-ħamsa u għoxrin laqgħa
tas-sitt leġislatura ta’ dan il-Kunsill.
Il-laqgħa bdiet b’dawn il-membri preżenti:
Sindku:
Viċi Sindku:
Kunsilliera:

Joe Cordina
Aaron Agius
Victor Zammit
Dr. Joseph Attard
Maria Grima

Il-Kunsilliera Dr. Christian Zammit u Dr. Kevin Cutajar kienu skużati.
Ambaxxatriċi lokali taż-żgħażagħ: Annalise Said
Uffiċjali:
Deputat 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 ilminuti tal-Laqgħa numru 296 li saret nhar it-Tnejn 13 ta’ Jannar 2014 wara li saru lkorrezzjonijiet meħtieġa.

F’dan il-mument, il-laqgħa ġiet sospiża għal għaxar minuti sabiex il-Kunsill
seta’ jitkellem mal-Perit Victor Bigeni li ġie jiddiskuti xi punti mal-Kunsill u wara
l-laqgħa tkompliet skont l-aġenda.
Punti mqajma mill-minuti
Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa jekk kienx hemm xi żvilupp fuq ix-xogħol ta’
patching li kellu jsir quddiem il-ħanut ‘Five-A-Day’ fil-bidu ta’ Triq it-Tiġrija. Is-Sindku
Joe Cordina wieġeb li ser nitkellmu mal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma sabiex
tgħaddi main ġdid tal-ilma f’din il-parti tat-triq qabel titqaxxar u tingħata wiċċ ġdid.
Il-Kunsillier Victor Zammit staqsa dwar ix-xogħlijiet li għaddejjin fil-preżent fuq ilplaying field tal-lokalita’ tagħna bħala parti mill-proġett Network of Leisure Parks in

Xagħra. Hu semma passaġġ li bħalissa huwa miftuħ u hemm il-possibilita’ li jekk
tagħmel ix-xita, l-ilma jidħol ġol-grawnd tal-futbol. Is-Sindku wieġeb li ser jinforma lillkuntrattur Gatt Tarmac Limited dwar dan.
Il-Kunsillier Dr. Joseph Attard ġibed l-attenzjoni tal-Kunsill li hemm problema biddawl tal-welcome sign li l-Kunsill għadu kemm poġġa fil-bidu ta’ Vjal it-Tmienja ta’
Settembru. Ser ninfurmaw lill-eletrician Frankie Agius biex jara x’hemm bżonn isir
biex id-dawl jibda jaħdem kif suppost. Dr. Attard qal ukoll li hemm bżonn li din ittabella terġa’ tinżebagħ minħabba li ż-żebgħa tqaxxret. Ser nibagħtu lill-ħaddiema
assenjati magħna biex jagħmlu dan ix-xogħol.
Il-Kunsillier Dr. Joseph Attard staqsa jekk kienx hemm xi żvilupp fuq it-talba talKunsill sabiex tiġi rikolata s-siġra taż-żnuber li hemm ħdejn is-sit li fih ser jitwaqqaf ilmonument ta’ merħba fix-Xagħra. Is-Sindku wieġeb li fil-ġimgħat li għaddew,
irċivejna korrispondenza mingħand uffiċjali tal-MEPA li din is-siġra hija protetta bilLiġi u għaldaqstantx ma tistax tinqala’ u lanqas rikolata. Fid-dawl ta’ din issitwazzjoni, ser naraw kif nistgħu nagħmlu biex din is-siġra tiġi inkorporata fil-proġett
tagħna, dejjem jekk ikun possibbli.
Il-Kunsillier Dr. Joseph Attard staqsa dwar l-iżviluppi li kien hemm fil-proġett propost
tal-monument ta’ merħba fix-Xagħra u s-Sindku wieġeb li fil-jiem li ġejjin ser
napplikaw għad-DNO peress li issa għandna d-dokumentazzjoni kollha f’idejna.
Dr. Attard staqsa wkoll dwar jekk kienx hemm żviluppi fuq il-proġett tal-monument
tal-Assedju l-Kbir li huwa propost li jsir fi Pjazza l-Vitorja. Is-Sindku Joe Cordina
wieġeb li ser issir laqgħa dwar dan is-suġġett mal-W.R. Mons. Dr. Joe Vella Gauci,
Chairman tal-Kumitat tal-Kultura fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex, nhar il-Ħamis 20
ta’ Frar 2014. Għal din il-laqgħa ser jattendu s-Sindku Joe Cordina, il-Viċi Sindku
Aaron Agius u d-Deputat Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard.
Il-Kunsillier Dr. Joseph Attard staqsa dwar jekk kienx hemm xi żviluppi fuq it-traffic
management plan ta’ Pjazza Sant’Anton. Is-Sindku wieġeb li hu ġie infurmat minn
Transport Malta li din il-pjanta kif sottomessa mill-Kunsill ġiet approvata u għandna
nirċievu konferma uffiċjali fil-jiem li ġejjin.

Approvazzjoni tal-Financial Statements għas-sena 2013
Is-Sindku Joe Cordina ippreżenta lill-Kunsill kopja tal-financial statements għas-sena
li għalqet fil-31 ta’ Diċembru 2013. Matul din is-sena, il-Kunsill Lokali spiċċa b’bilanċ
finanzjarju ta’ € 16,139. Is-Sindku qal li bħalissa l-Kunsill għandu problema kbira ta’
finanzi minħabba li qed inħallsu ħafna flus fuq proġetti li sal-lum għadna ma ġbarniex
il-flus tagħhom. Dawn jinkludu fost oħrajn il-fondi li għandna nirċievu min-naħa tadDipartiment tal-Gvern Lokali mill-iskema tal-public private partnership fuq l-asfaltar

tat-toroq, liema fondi ser nirċevuhom xħin ikun tlesta u ġie iċċertifikat ix-xogħol ta’
asfaltar fuq l-ewwel parti ta’ Triq Marsalforn.
Il-Kunsill approva unanimament dawn il-financial statements u ser jintbagħtu lillAwditur Ġenerali u lill-awdituri tal-Kunsill kif stipulat f’Memo 01/2014 maħruġ midDipartiment tal-Gvern Lokali.
F’dan il-ħin, il-laqgħa ġiet sospiża għal għaxar minuti sabiex il-Kunsill seta’ jitkellem
ma’ rappreżentanti tal-Għaqda tan-Nar VMB 1973 li ġew jiddiskutu xi punti malKunsill. Wara, il-laqgħa tkompliet skont l-aġenda.

Komunikazzjonijiet tas-Sindku fosthom il-proġett ‘Network of
Leisure Parks in Xagħra’, aġġudikazzjoni tat-tender tal-light fittings
tal-leisure parks il-ġodda, organizazzjoni tal-festi tal-Karnival 2014,
l-organizazzjoni tal-attivitajiet ta’ Jum ix-Xagħra u l-għoti tal-unur
‘Ġieħ ix-Xagħra’, l-organizazzjoni tal-Maratona Annwali ta’
Għawdex, aġġudikazzjoni tat-tender tal-kostruzzjoni ta’ kanal għallilma fil-parti t’isfel ta’ Triq l-Ispiera, xogħol ta’ asfaltar fi Triq
Marsalforn, il-monument ta’ merħba fix-Xagħra, ħruġ ta’ tenders
relatati mal-proġett ta’ asfaltar ta’ toroq fl-għelieqi parzjalment
iffinanzjat minn Miżura 125 tal-Programm Leader, ħruġ ta’ tenders
relatati mal-proġett ta’ bankini ġodda għal Pjazza l-Vitorja u
kostruzzjoni ta’ kanal għall-ilma iffinanzjat minn Miżura 313 talProgramm Leader, ix-xogħol ta’ asfaltar ta’ Pjazza l-Vitorja, ħruġ ta’
kwotazzjoni għas-servizzi ta’ knis fix-Xagħra, ħatra ġdida ta’
ambaxxatur/ambaxxatriċi lokali taż-żgħażagħ, il-kwistjoni relatata
mal-passaġġ li jagħti għax-xtajta ta’ Għajn Barrani, ingaġġ ta’
skrivan (skala 15) mal-Kunsill u materji oħra
1. Is-Sindku Joe Cordina qal li ix-xogħol fuq il-proġett ‘Network of Leisure Parks
in Xagħra’ qabad ritmu tajjeb miż-żewġ kuntratturi li qed jagħmlu dan ixxogħol. Is-Sindku qal li nhar it-Tnejn 17 ta’ Frar 2014 għalqet l-offerta għallight fittings ta’ dawn il-leisure parks. Kien hemm żewġ kuntratturi li tefgħu lofferta tagħhom. Dawn huma:

Kuntrattur

LIGHT FITTINGS GĦALL-PROĠETT
‘NETWORK OF LEISURE PARKS IN

XAGĦRA’

Richard Cauchi

Option 1 - € 27,927.69c
Option 2 - € 46,226.09c

Chris Gauci

€ 52,737.79c

Il-Kunsill qabel li din l-offerta għandha tingħata lis-Sur Richard Cauchi li ippreżenta lirħas offerti kwotati. Peress li s-Sur Cauchi tefa’ żewġ offerti u hemm diskrepanza
bejn option 1 u option 2 kif jidher mit-tabella, is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li
għandna nitolbu lill-engineer Renzo Curmi u lill-Perit Edward Scerri sabiex jagħmlu
vetting tekniku tal-ispeċifikazzjonijiet ta’ dawn l-offerti u ssir rakkomandazzjoni minnaħa tagħhom dwar liema offerta hija l-aħjar għall-proġett tagħna.
2. Is-Sindku Joe Cordina qal li wasalna fl-aħħar preparamenti tagħna għallattivitajiet tal-Karnival fix-Xagħra. Is-Sindku qal li nhar is-Sibt 15 ta’ Frar saret
laqgħa oħra tas-sotto-kumitat li qed jieħu ħsieb dawn l-attivitajiet. Waqt din illaqgħa ġew diskussi l-aħħar dettalji relatati mal-organizazzjoni tal-Karnival. Kif
diġa’ ġie spjegat f’laqgħat preċedenti tal-Kunsill, il-programm ta’ din is-sena
ser jimxi fuq l-istess linji tas-sena li għaddiet. Infatti, l-attivitajiet ta’ din is-sena
ser jikkonsistu fi programm varjat fil-Pjazza ta’ quddiem il-Knisja ta’ Ġesu’
Nazzarenu nhar is-Sibt 1 ta’ Marzu mis-7.30pm ‘il quddiem u l-programm
prinċipali tal-Karnival fi Pjazza l-Vitorja nhar il-Ħadd 2 ta’ Marzu mill-11.00am
‘il quddiem. Ser tieħu sehem ukoll il-Banda Victory. Minħabba li din is-sena nnumru ta’ kumpaniji li ser jipparteċipaw fl-attivitajiet reġjonali tal-Karnival huwa
inqas minn ta’ snin preċedenti, is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li għandna
nippruvaw insibu kumpaniji oħra li lesti joffru s-servizz tagħhom fl-attivitajiet
tal-Karnival fix-Xagħra. Is-Sindku informa lill-Kunsill li d-Dipartiment tal-Gvern
Lokali aċċetta t-talba li għamilna f’Ottubru li għadda biex ningħataw
finanzjament taħt l-Iskema ta’ Attivitajiet Kulturali għas-sena 2014 biex
norganizzaw dawn l-attivitajiet tal-Karnival fil-lokalita’ tagħna. Il-varar talbenefiċjarji ser isir nhar it-Tnejn 24 ta’ Frar fil-Belt u għaliha, għan-nom talKunsill Lokali tax-Xagħra, ser jattendi d-Deputat Segretarju Eżekuttiv Ivan
Attard.
3. Is-Sindku Joe Cordina qal li wasal iż-żmien li nibdew naħsbu għall-programm
ta’ attivitajiet biex infakkru Jum ix-Xagħra. Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel
li għandna noħorġu applikazzjoni għan-nominazzjoni ta’ persuni biex jirċievu lunur ta’ Ġieħ ix-Xagħra għal din is-sena. Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li

għandna nwaqqfu sotto-kumitat li jieħu ħsieb il-programm ta’ attivitajiet għal
Jum il-Lokalita’. Il-Kunsillier Dr. Joseph Attard ġibed l-attenzjoni tal-Kunsill li,
minħabba li l-format tiegħu qatt ma ġie aġġornat maż-żminijiet, il-programm ta’
attivitajiet għal Jum ix-Xagħra qed jitlef mill-popolarita’ tiegħu mar-residenti
tagħna. Huwa issuġġerixxa li għandna nkunu aktar innovattivi fl-attivitajiet li
norganizzaw għal Jum ix-Xagħra. Is-Sindku Joe Cordina qabel ma’ dan u qal
li dawn huma affarijiet li jistgħu jiġu deċiżi waqt il-laqgħat ta’ dan is-sottokumitat li għandu jibda jiltaqa’ immedjatament wara li jgħaddu ċċelebrazzjonijiet tal-Karnival 2014. Fl-istess ħin, dan is-sotto-kumitat għandu
jibda jaħdem fuq l-organizazzjoni tal-festival tat-tin li huwa skedat li jsir
f’Settembru jew Ottubru li ġej.
F’dan il-ħin, il-laqgħa ġiet sospiża għal kwarta sabiex il-Kunsill seta’ jitkellem
mas-Sur Stefan Attard, leader tal-Kor Schola Cantorum Jubilate, u ma’
rappreżentanti tax-Xagħra United Football Club li ġew jiddiskutu xi punti malKunsill.
Wara li l-laqgħa tkompliet, is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li rigward ittalba li qed jagħmel il-Kumitat tax-Xagħra United FC sabiex il-Kunsill jalloka
biċċa art mill-playing field tal-lokalita’ lill-istess Kumitat sabiex fuqha tinbena
gabbana lit kun propjeta’ tal-klabb, is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill
qabel li l-Kumitat għandu jippreżenta pjanta tal-gabbana kif jixtieq u wara,
tittieħed deċiżjoni a bażi tal-pjanta kif preżentata.
4. Is-Sindku qal li nhar il-Ħadd 27 ta’ April 2014 ser terġa’ tiġi organizzata lMaratona Annwali ta’ Għawdex. Din tiġi organizzata mill-Gozo Amateur
Athletic Association bil-kollaborazzjoni ta’ diversi entitajiet oħra fosthom ilKunsill Lokali tax-Xagħra. Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li għandna
nikkollaboraw mal-Gozo Amateur Athletic Association fl-organizazzjoni ta’ din
l-attivita’ annwali bi spiża li ma teċċedix dik tas-sena li għaddiet.
5. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li nhar l-Erbgħa 15 ta’ Jannar għalqu
l-offerti għall-kostruzzjoni ta’ dorga tal-ilma (storm water culvert) li jibda millbidu tal-parti t’isfel ta’ Triq l-Ispiera sa Triq il-Knisja. L-offerti mitfugħa kienu
dawn:

Kuntrattur

KOSTRUZZJONI TA’ DORGA LI JIBDA MINN
TRIQ L-ISPIERA U JWASSAL SA TRIQ ILKNISJA (EWRO)

Gatt Construction Limited

€ 18,456.10

Road Construction Limited

€ 20,500.70

Pinu Attard

€ 18,277.60

Il-Kunsill qabel li din l-offerta għandha tingħata lis-Sur Pinu Attard li ippreżenta l-irħas
offerta.
6. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li x-xogħol ta’ asfaltar fuq l-ewwel
parti ta’ Triq Marsalforn miexi ġmielu u mistenni jkun lest kompletament salaħħar ġimgħa ta’ April. Il-Kunsill qabel li għandna nkomplu ninsistu malkuntrattur Road Construction Company Limited sabiex dan ix-xogħol jitlesta
mingħajr dewmien biex hekk jitnaqqas l-inkonvenjent li qed iħabbtu wiċċhom
miegħu r-residenti.
7. Is-Sindku qal li kellna żviluppi ġodda fuq il-proġett tal-monument ta’ merħba
fid-daħla tax-Xagħra. Huwa ippreżenta lill-Kunsill kopji tal-pjanti u d-disinn
propost għal dan il-monument, liema dokumenti ġew preparati mill-Perit
Mariella Xuereb. Il-Kunsill approva dawn id-dokumenti u ser napplikaw għallpermess tad-DNO min-naħa tal-MEPA. Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li
għandna ninkarigaw lill-Perit Mariella Xuereb sabiex tibda tipprepara ddokument tat-tender għal dan ix-xogħol u nkomplu nsegwu t-talba li għamilna
għad-devoluzzjoni tas-sit fejn ser jitwaqqaf dan il-monument.
8. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li wara ġimgħat ta’ stennija, wasalna
biex noħorġu t-tenders għax-xogħol ta’ kisi bil-konkos ta’ parti mit-Triq talWied tar-Ramla u Triq l-Għeżien. Dan ix-xogħol li mistenni jiġi jiswa madwar €
24,000 ser jiġi iffinanzjat mill-Miżura 125 tal-programm Leader tal-Unjoni
Ewropea. L-avviżi tat-tenders ser jiġu ippubblikati fil-jiem li ġejjin.
9. Is-Sindku Joe Cordina qal li fil-preżent, il-Perit Edward Scerri qed jipprepara ttenders għax-xogħol ta’ pavimentar ġdid tal-bankini fi Pjazza l-Vitorja u lkostruzzjoni ta’ dorga tal-ilma li tibda minn quddiem l-isqaq maġenb lOleander Restaurant f’Misraħ il-Vitorja u jwassal sa quddiem ir-residenza tasSur Peter Curmi fi Triq l-Ispiera. Dan ix-xogħol mistenni jiġi jiswa € 168,000 u
ser jiġi iffinanzjat mill-Miżura 313 tal-Programm Leader tal-Unjoni Ewropea.

10. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li fil-ġimgħat li ġejjin ser toħroġ ittender għax-xogħol ta’ asfaltar ta’ Vjal it-Tmienja ta’ Settembru u Pjazza lVitorja. Dan ix-xogħol ser isir min-naħa tal-Ministeru għal Għawdex.
11. Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li għandha tinħareġ kwotazzjoni ġdida
għas-servizz tal-knis fix-Xagħra. Dan peress li l-aħħar darba li nħarġet din ilkwotazzjoni kien fis-sena 2010.
12. Is-Sindku Joe Cordina qara korrispondenza li rċivejna min-naħa tal-Kumitat
Vot 16 fi ħdan id-Dipartiment tal-Kunsilli Lokali dwar il-ħatra ta’ ambaxxatur /
ambaxxatriċi lokali taż-żgħażagħ. Dan il-Kumitat informa lill-Kunsill li peress li
l-ambaxxatriċi tagħna, is-Sinjorina Annalise Said, għalqet tmintax-il sena
f’Jannar 2014, hija m’għadhiex aktar eliġibbli biex isservi f’din il-kariga u
għaldaqstant
il-Kunsill
għandu
jibda
l-proċess
biex
jaħtar
ambaxxatur/ambaxxatriċi ġdida. Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li fid-dawl
ta’ din is-sitwazzjoni, għandna navviċinaw lis-Sinjorina Victoria Apap li kienet
diġa’ intgħażlet mill-Kunsill biex isservi ta’ ambaxxatriċi minn Mejju li ġej u jekk
din ma taċċettax, noħorġu applikazzjoni għal dawk iż-żgħażagħ Xagħrin li
huma interessati li jservu f’din il-kariga.
13. Is-Sindku Joe Cordina reġa’ semma l-kwistjoni li qamet dan l-aħħar rigward laċċess għax-xtajta ta’ Għajn Barrani. Is-Sindku informa lill-Kunsill li dan ilpassaġġ reġa’ ingħalaq allegatament minn individwi li qed jallegaw li dan
huwa propjeta’ privata. Is-Sindku qal li din is-sitwazzjoni ma tistax tibqa’
tirrepeti ruħha għax ir-residenti tax-Xagħra qed jiġu mċaħħda minn bajja li hi
pubblika sempliċiment għax il-passaġġ li jagħti għaliha u li sa fejn jaf hu
dejjem kien pubbliku, issa qed jiġi allegat li huwa passaġġ privat. Il-Kunsillier
Dr. Joseph Attard qal li l-ewwel ħaġa li għandha ssir huwa li jiġi determinat
min għandu titolu fuq dan il-passaġġ, jekk hux il-Kunsill Lokali jew il-Gvern ta’
Malta. Dan huwa neċessarju biex naraw jekk nistgħux, bħala Kunsill,
nipproċedu legalment kontra dawn l-individwi li qed jallegaw li dan il-passaġġ
huwa propjeta’ privata. Is-Sindku Joe Cordina qal li huwa kellu laqgħa malAvukat Dr. Carmelo Galea LLD fejn kien ġie deċiż li għandhom jissejħu nies li
jistgħu jixhdu jew jiffirmaw affidavit fejn jgħidu li dan kien passaġġ li ilu jintuża
minnhom għal diversi snin. Minn dakinhar sal-lum iżda jidher li baqa’ ma ġara
xejn. Fid-dawl ta’ dan, is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li għandna nfittxu
parir legali dwar din il-kwistjoni biex naraw kif ser nipproċedu.
14. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li wasal iż-żmien li tinħareġ
applikazzjoni għal skrivan full time (skala 15) mal-Kunsill Lokali tagħna. IlKunsill qabel ma’ din il-proposta u ser nitolbu lid-Dipartiment biex naraw xi
proċedura trid tintuża biex ikun jista’ jsir dan l-ingaġġ.

15. Is-Sindku informa lill-Kunsill li bejn il-Ħamis 13 u l-Ħadd 16 ta’ Marzu 2014,
ser isir event ieħor taħt il-proġett Nemo li fih il-Kunsill Lokali tagħna huwa
msieħeb. Dan l-event ser isir f’Baicoi, ir-Rumanija u għalih mistiedna tattendi
delegazzjoni ta’ żewġ Kunsilliera mill-Kunsill tagħna. Is-Sindku propona u lKunsill qabel li għal dan l-avveniment għandhom jattendu l-Viċi Sindku Aaron
Agius u l-Kunsilliera Maria Grima.
16. Is-Sindku Joe Cordina qal li matul dawn l-aħħar ġimgħat ġie avviċinat misSindku ta’ Cittanova fir-Reġjun ta’ Calabria fl-Italja, Dr. Alessandro Cannata’,
dwar proġett li l-istess belt ser torganizza u li jittratta l-anzjani. Is-Sindku
propona u l-Kunsill qabel li għandna nidħlu bħala partners f’dan il-proġett bilgħan li nkomplu ntejbu l-ħiliet tagħna f’applikazzjonijiet għal fondi Ewropej.
Aktar dettalji dwar dan il-proġett ser jingħataw aktar ‘il quddiem.

Mozzjoni Numru 158 - Ħatra ta’ Segretarju Eżekuttiv
Is-Sindku Joe Cordina qara r-rapport tal-Għażla tas-Segretarju Eżekuttiv il-ġdid talKunsill. Id-dokument li juri r-riżultat uffiċjali ta’ dan il-proċess ġie iffirmat millKunsilliera li kienu jiffurmaw parti mill-Bord tal-Għażla. Wara, ġiet ippreżentata lillKunsill il-mozzjoni numru 158 li kienet tgħid hekk:
Is-Sindku Joe Cordina jipproponi li l-Kunsill Lokali tax-Xagħra:
(i)

jinnota r-riżultat finali tal-interviews li saru mill-Bord tal-Għażla tasSegretarju Eżekuttiv magħmul minn ħames membri tal-Kunsill
skont kif deċiż fil-laqgħa tal-Kunsill tat-Tnejn 16 ta’ Diċembru 2013,
liema interviews saru nhar il-Hamis 6 ta’ Frar 2014;

(ii)

jaċċetta r-rakkomandazzjoni ta’ dan il-Bord skont l-istess riżultat u
għaldaqstant

(iii)

jaħtar lis-Sur Ivan Attard, ID 14489(G) u residenti f’’Albatross’, 41,
Triq Mikiel Farrugia, Xagħra Għawdex XRA 1231, bħala Segretarju
Eżekuttiv tal-istess Kunsill Lokali u jikkomunika din id-deċiżjoni
b’mod immedjat lid-Dipartiment tal-Gvern Lokali u lill-Ministru
konċernat.

Din il-mozzjoni ġiet sekondata mill-Viċi Sindku Aaron Agius. Il-mozzjoni ġiet
approvata unanimament mill-Kunsill.

Qari tal-Korrispondenza:

1. E-mail minn Ms. Caroline Debattista, Projects Manager, Funds and Programmes
Division fil-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u Twettiq tal-Manifest Elettorali dwar ilproċess ta’ konsultazzjoni pubblika dwar il-programm ‘Interreg IVC’ tal-Unjoni
Ewropea. Dan il-proċess ta’ konsultazzjoni jagħlaq fil-21 ta’ Marzu 2014. Il-Kunsill
innota l-kontenut.
2. E-mail mingħand is-Sur Ryan Mercieca, President tal-Grupp Universitarji Għawdxin,
dwar attivita’ bl-isem ‘Gozo Week’ li ser tiġi organizzata bejn l-10 u l-14 ta’ Marzu
2014. Is-Sur Mercieca qed jistiednu lill-Kunsilli Lokali Għawdxin li jixtiequ
jipparteċipaw f’din l-inizjattiva billi jħallsu l-ispejjeż konnessi mal-pubblikazzjoni ta’
rivista li tagħti informazzjoni dwar l-inizjattivi li qed jieħu l-Grupp Universitarji
Għawdxin b’riżq l-istudenti Għawdxin li qegħdin ikomplu jistudjaw f’Malta. Il-Kunsill
aċċetta din it-talba bi spiża li ma taqbiżx is-somma ta’ € 250.
3. E-mail mingħand Victoria Grima mill-MEPA li fiha qed tinforma lill-Kunsill li dDirettorat tal-Ambjent qed joġġezzjona għall-qlugħ tas-siġra taż-żnuber li hemm fitTriq tal-Qaċċa u qiegħed jirrakkomanda li din tiġi inkorporata fid-disinn tal-monument
ta’ merħba li ser jagħmel il-Kunsill f’din l-għalqa. Din il-materja diġa’ ġiet diskussa
aktar kmieni matul din il-laqgħa.
4. E-mail mingħand Rita Law mill-Ministeru għall-Familja u s-Solidarjeta’ Soċjali li fha
qed titlob il-lista’ ta’ għaqdiet fil-lokalita’ li jipprovdu servizzi soċjali. Is-Sindku qal li
din l-informazzjoni diġa’ ġiet mgħoddija lis-Sinjura Law mid-Deputat Segretarju
Eżekuttiv.
5. Memo 2/2014 maħruġ mid-Dipartiment tal-Kunsilli Lokali rigward l-applowdjar talaġenda tal-laqgħat tal-Kunsill, il-minuti u l-iskeda ta’ pagamenti fuq is-sit
www.lc.gov.mt. Il-Kunsill innota l-kontenut.
6. Memo 3/2014 maħruġ mid-Dipartiment tal-Kunsilli Lokali dwar il-kuntratti u/jew
sejħiet għall-offerti tal-Kunsilli Lokali dwar skart. Il-Kunsill innota l-kontenut.
7. E-mail mingħand Francienne Muscat, Segretarjat tal-Kumitat organizzattiv talMaratona Annwali ta’ Għawdex, li fiha qed jitolbu l-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali
fl-organizazzjoni ta’ din l-attivita’ li ser issir nhar il-Ħadd 27 ta’ April 2014. Il-Kunsill
iddeċieda li għandna nikkollaboraw mal-Gozo Amateur Athletic Club fl-organizazzjoni
ta’ dan l-avveniment annwali bi spiża li ma teċċedix is-somma mogħtija s-sena li
għaddiet.
8. E-mail mingħand Alessandro Cristina f’isem is-Superintendenza tal-Patrimonju
Kulturali li fiha qed jitlob lill-Kunsill sabiex jissottometti ir-rapport ‘State of the
Heritage Report’ sa mhux aktar tard mill-15 ta’ Frar 2014. Is-Sindku wieġeb li din l-

informazzjoni diġa’ ġiet mgħoddija lis-Superintendenza mid-Deputat Segretarju
Eżekuttiv.
9. E-mail mingħand Marlene Muscat, rappreżentanta tal-Europe Direct Information
Centre, li fiha qed tinforma lill-Kunsill li l-applikazzjonijiet għall-premju ‘Charlemagne
Youth Prize’ jagħlqu nhar it-Tnejn 10 ta’ Frar 2014. Il-Kunsill innota l-kontenut.
10. E-mail mill-Cottonera Resource Centre dwar lecture pubbliku mill-Maestro Ruben
Zahra dwar strumenti tradizzjonali Maltin li sar nhar il-Ġimgħa 24 ta’ Jannar 2014. IlKunsill innota l-kontenut.
11. E-mail mingħand Mary Muscat mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali dwar l-artiklu intitolat
‘Joe Cordina u l-Kunsill Lokali tax-Xagħra’ li deher fil-ħarġa tal-ġurnal ‘In-Nazzjon’
tas-Sibt 11 ta’ Jannar 2014. Id-Dipartiment qed jitlob li dan l-artiklu għandu jingħata lattenzjoni meħtieġa u preferibilment jiġi mwieġeb. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li hu
diġa’ bagħat risposta lill-editur tan-Nazzjon dwar dan l-artiklu iżda, kuntratrju għal
dak li tgħid il-Liġi tal-Istampa, din ir-risposta ma ġietx ippubblikata. Is-Sindku qal ukoll
li hu m’għandu ebda ħsieb li jressaq libell ieħor lill-editur tal-ġurnal ‘In-Nazzjon’.
12. E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali dwar Konferenza Stampa li saret nhar is-Sibt
1 ta’ Frar 2014 u li trattat ir-riforma tas-sistema tal-infurzar lokali. Għal din ilKonferenza li kienet indirizzata mill-Onorevoli Segretarju Parlamentari Jose Herrera,
attenda l-Kunsillier Victor Zammit.
13. E-mail mill-MEUSAC dwar sessjoni pubblika bit-tema ‘EXPLORE: Culture and the
Arts’ li saret nhar il-Ħamis 30 ta’ Jannar 2014 f’lukanda ewlenija fil-Gżira. Il-Kunsill
innota l-kontenut.
14. E-mail mingħand Maria Zammit mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali dwar l-onorarja tasSindki, Presidenti tal-Kumitati Reġjonali u President u membri eletti tal-Assoċjazzjoni
ta’ Awtoritajiet ta’ Gvern Lokali. Il-Kunsill innota l-kontenut.
15. E-mail mingħand Doreen Scicluna, Manager tal-Malta Falconry Centre, li fiha qed
jirringrazzjaw lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra tal-opportunita’ li tahom biex jipparteċipaw
fil-festa tradizzjonali ta’ Sant’Anton Abbati li ġiet iċċelebrata nhar il-Ħadd 19 ta’
Jannar 2014. Il-Kunsill innota l-kontenut.
16. E-mail mingħand is-Sur Pio Farrugia mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha qed
jinforma lill-Kunsill li dawk il-ħaddiema fl-iskemi tal-ETC mal-Kunsilli Lokali, għal
finijiet ta’ vakanzi fil-Kunsilli Lokali, se jitħallew japplikaw u jkunu eliġibbli għal dawn
il-postijiet vakanti fil-Kunsilli Lokali dment li jkunu ilhom aktar minn erba’ snin fisservizz mal-Kunsilli Lokali. Il-Kunsill innota l-kontenut.

17. E-mail mingħand l-Avukat Dr. Carmelo Galea LLD li fiha qed jagħti parir legali lillKunsill sabiex jipprova jsib persuni li jkunu lesti li jagħmlu affidavit rigward il-passaġġ
li jagħti għax-xtajta ta’ Għajn Barrani. Dr. Galea bagħat ukoll draft ta’ petizzjoni biex
tintbagħat fir-residenzi kollha tax-Xagħra u li fiha l-firmatorji jiddikjaraw li jixtiequ li lKunsill jagħmel ix-xogħol neċessarju ta’ tindif biex dan il-passaġġ jerġa’ jibda
jitgawda mill-pubbliku. Din il-materja diġa’ ġiet diskussa aktar kmieni matul din illaqgħa.
18. E-mail mingħand Natalie Falzon, Segretarja tal-Epsilon-Adi Consortium, li fiha qed
jistiednu lis-Sindku jew lid-Deputat Segretarju Eżekuttiv sabiex jattendu għat-tieni
laqgħa tal-Kumitat tan-Natura 2000 li iddiskuta l-immaniġġjar tal-bajja tar-Ramla lĦamra. Din il-laqgħa saret nhar it-Tnejn 3 ta’ Frar fil-Kunsill Lokali tan-Nadur u
għaliha attenda d-Deputat Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard.
19. E-mail mingħand Michael Cohen, Chairman tal-Kumitat ta’ Moniteraġġ tal-Vot 16, li
fiha
qed
jitlob
lill-Kunsill
sabiex
jibda
l-proċess
għall-ħatra
ta’
ambaxxatur/ambaxxatriċi ġdid/a peress li l-ambaxxtriċi attwali, is-Sinjorina Annalise
Said, għalqet it-tmintax-il sena u għaldaqstant m’għadhiex eliġibbli għal din il-kariga.
Din il-materja diġa’ ġiet diskussa aktar kmieni matul din il-laqgħa.
20. E-mail mingħand Lorna Vella, rappreżentanta tal-MEPA, li fiha qed tinforma lillKunsill li l-bilanċ ta’ flus pendenti fl-Urban Improvement Fund u li minnu jista’
jibbenefika l-Kunsill jammonta għal € 112,800.93c. Il-Kunsill innota l-kontenut u
iddeċieda li jissottometti applikazzjoni biex jiffinanzja x-xogħol tal-installazzjoni tallight fittings fil-ħames leisure parks li fihom qed isir ix-xogħol fil-preżent.
21. E-mail mingħand Michael Cohen, Chairman tal-Kumitat ta’ Moniteraġġ tal-Vot 16, li
fiha qed jitlob lis-Sindku Joe Cordina u lill-ambaxxatriċi Annalise Said sabiex, sa
mhux aktar tard mill-Ġimgħa 7 ta’ Frar 2014, jissottomettu rapport dwar il-ħidma talambaxxatriċi taż-żgħażagħ matul l-aħħar xhur. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li dan
ir-rapport ġie sottomess lill-Kumitat ta’ Moniteraġġ tal-Vot 16.
22. E-mail mingħand Charlene Mercieca Magro, Data Analyst tal-Kumpanija Greenpak
Limited, li fiha qed jifraħ lill-Kunsill għas-suċċess miksub fl-inizjattiva tal-ġbir talħwejjeġ u żraben li saret nhar is-Sibt 25 ta’ Jannar 2014. Il-Kunsill innota l-kontenut.
Hemm il-ħsieb li attivita’ oħra simili ssir matul ix-xahar ta’ April, preferibilment wara li
jgħaddu l-festi tal-Għid.
23. E-mail mingħand Mark Causon, Research Director ta’ Genista Research Foundation
Malta, li fiha qed jistieden rappreżentanza mill-Kunsill sabiex tattendi għal seminar
bit-tema ‘The future policies of collaboration between educational institutes, NGOs
and Local Councils’ li sar nhar il-Ġimgħa 31 ta’ Jannar 2014 f’lukanda ewlenija
f’Malta. Il-Kunsill innota l-kontenut.

24. E-mail mill-MEUSAC dwar djalogu pubbliku bit-tema ‘Back to the F(EU)uture –
Lessons from Europe’s past to help make a better Europe’ li sar nhar il-Ġimgħa 31
ta’ Jannar 2014 fl-Aula Magna, il-Belt Valletta. Għal dan id-djalogu pubbliku attenda
Maros Sefcovic, Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kunsill innota l-kontenut.
25. E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha qed jinfurmaw lill-Kunsilli Lokali ta’
Malta u Għawdex li d-Dipartiment qed jagħti ċans sal-Ġimgħa 28 ta’ Frar 2014
sabiex il-Kunsilli kollha jinstallaw is-sistema tal-live streaming tal-laqgħat tal-Kunsill.
Il-Kunsill innota l-kontenut. Is-Sindku innota li din is-sistema diġa’ ġiet installata u qed
nistennew direzzjoni min-naħa tal-kumpanija Correct Termination Limited biex din issistema tibda titħaddem.
26. E-mail mingħand Gail Gafa’, Corporate Sales Executive tal-Kumpanija Ozone, li fiha
qed tressaq il-proposta tagħha biex din il-kumpanija tibda tipprovdi s-servizz ta’
telefonija fl-uffiċċju amministrattiv tal-Kunsill u fil-librerija pubblika minflok ilkumpanija GO plc. Il-Kunsill innota l-kontenut.
27. E-mail mill-MEUSAC dwar sessjoni ta’ informazzjoni li trattat il-programm ‘Erasmus+’
tal-Unjoni Ewropea, liema sessjoni saret nhar il-Ħamis 6 ta’ Frar 2014 fil-Ministeru
għal Għawdex. Għal din il-laqgħa attenda d-Deputat Segretarju Eżekuttiv Ivan
Attard.
28. E-mail mingħand Shaun Sultana, Segretarju tal-Kumitat tax-Xagħra United Football
Club, li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill fil-mixja tat-tindif ta’ Triq Għajn
Wajtar li saret nhar is-Sibt 8 ta’ Frar bejn il-11am u s-1pm. Il-Kumitat tax-Xagħra
United qed jitlob lill-Kunsill sabiex jipprovdi l-boroż tal-iskart u l-ingwanti tat-tindif. IlKunsill aċċetta din it-talba.
29. E-mail mingħand Monica Badea li fiha qed titlob informazzjoni dwar il-persuni li ser
jattendu għal-laqgħa tan-NEMO li ser issir fir-Rumanija bejn it-13 u s-16 ta’ Marzu
2014. Din il-materja diġa’ ġiet diskussa aktar kmieni matul din il-laqgħa.
30. E-mail mingħand Anthony DeGiovanni, President tal-Għaqda Veterani Laburisti, li
fiha qed jistieden rappreżentanza mill-Kunsill sabiex tattendi għal Seminar dwar ittema tal-Anzjanita’ li sar fiċ-Ċentru tal-Mediterran għall-Konferenzi nhar l-Erbgħa 5
ta’ Frar. Għan-nom tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra attenda l-Kunsillier Victor Zammit.
31. Memo 4/2014 maħruġ mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali dwar għajnuna finanzjarja lillKunsilli Lokali li għandhom ir-responsabbilita’ ta’ librerija lokali. Id-Dipartiment għallGvern Lokali ser jagħti s-somma sa massimu ta’ € 600 lil dawk il-Kunsilli Lokali li
huma interessati li jipparteċipaw f’din l-iskema. L-applikazzjonijiet għandhom jiġu
sottomessi sa mhux aktar tard minn nhar il-Ġimgħa 28 ta’ Frar 2014. Il-Kunsill qabel
li għandna napplikaw għal dawn il-fondi.

32. Memo 5/2014 maħruġ mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali dwar l-iskema ta’ għajnuna
finanzjarja għal streaming tal-laqgħat online. Il-Kunsill innota l-kontenut.
33. E-mail mingħand Katya Scicluna li fiha qed tinforma lill-Kunsill li għadha kemm
temmet il-ħidma tagħha bħala Manager tal-Gozo Action Group. Hi irringrazzjat lillKunsill għall-koperazzjoni li dejjem wera magħha tul iż-żmien li damet isservi f’din ilkariga. Il-Kunsill innota l-kontenut.
34. E-mail mingħand Neville Galea li fiha bagħat kwestjonarju dwar il-proġett ‘EkoGozo’
li tnieda xi snin ilu mill-Ministeru għal Għawdex. Il-Kunsill innota l-kontenut.
35. Ittra mingħand il-Perit Victor Bigeni f’isem il-klijent tiegħu Melita Cremona ta’ 41, Triq
in-Naġġara, Xewkija Għawdex li fiha qed jitlob lill-Kunsill Lokali biex jagħti n-no
objection tiegħu ħalli tiġi riservata area fi Triq Għajn Qamar qrib id-daħla ta’ Calypso
biex fiha jkun jista’ jarma l-gabbana tiegħu. Il-Perit Bigeni diġa’ issottometta
applikazzjoni mal-MEPA dwar dan. Il-Kunsill qabel unanimament li jagħti n-no
objection mitluba.
36. Ittra mingħand Andreas Christou, Sindku ta’ Limassol f’¬ipru, li fiha qed jistieden lisSindku jew rappreżentanza tal-Kunsill sabiex jattendu għall-34 Konvenzjoni Annwali
tal-Bliet tal-Karnival li ser tinżamm f’Limassol bejn l-10 u t-18 ta’ Mejju 2014. Il-Kunsill
innota l-kontenut.
37. E-mail mingħand Pascal Bayet u Marie-Francoise Beudar, diriġenti ta’ Kor minn
Franza, li fiha qed jinfurmaw lill-Kunsill li dan il-Kor iffurmat minn tletin tifel ser iżur
Malta bejn l-10 u l-21 ta’ Lulju li ġej. Is-Sinjuri Bayet u Beudar qed jitolbu lill-Kunsill
sabiex iħallas l-ispejjeż relatati ma’ xi wieħed mill-kunċerti li dan il-Kor ser jagħti
f’Malta waqt din il-mawra kulturali. Il-Kunsill innota l-kontenut.
38. E-mail mingħand John Attard, President tal-Kumitat Festi tal-Għid, li fiha qed jitlob ilkollaborazzjoni tal-Kunsill fl-organizazzjoni tal-Pageant tal-Għid li ser jittella’ nhar
Ħadd il-Għid (20 ta’ April) filgħaxija. Il-Kumitat qed jitlob lill-Kunsill sabiex iħallas lispejjeż tad-dawl u l-PA li ser jintużaw waqt dan il-pageant. Il-Kunsill qabel li
għandna nitolbu lis-Sur Attard biex jispeċifika l-ammont li l-Kumitat tal-Għid qed jitlob
mill-Kunsill f’dak li għandu x’jaqsam ma’ spejjeż ta’ dawl u PA għall-pageant.
39. Ittra mingħand Joseph Sultana, Direttur tal-Kumpanija It-Teatru l-Antik, li fiha qed
jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill fil-varjeta’ li ser itella’ fil-Każin tal-Banda Victory
nhar il-Ħadd 16 ta’ Marzu 2014 u li għaliha ser tattendi l-kantanta Gaia Cauchi. IsSur Sultana qed jitlob lill-Kunsill jikkollabora miegħu billi jħallas l-ispejjeż tal-kiri tassala u l-ispejjeż tal-istamperija. Il-Kunsill qabel li jħallas biss l-ispejjeż tal-kiri tas-sala
għal din l-attivita’ kulturali u li jingħata rigal ta’ tifkira mill-Kunsill lil Gaia Cauchi.

40. Ittra mingħand il-Perit Alexander Bigeni f’isem il-klijent tiegħu Nigel Azzopardi li fiha
qed jitlob in-no objection tal-Kunsill sabiex tiġi riservata area fit-Triq tar-Ramla li fiha
s-Sur Azzopardi jkun jista’ jopera bħala hawker. Il-Kunsill qabel unanimament li jagħti
n-no objection mitluba.
41. Memo 06/2014 maħruġ mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali dwar ħaddiema tal-IPSL,
ex-ħaddiema tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma u ħaddiema li qegħdin jaħdmu
fil-Kunsilli Lokali fuq skemi tal-Korporazzjoni għax-Xogħol u t-Taħriġ (ETC). Il-Memo
jeżiġi li b’effett mill-1 ta’ Marzu 2014, is-Segretarji Eżekuttii qed ikunu mitluba li
jibdew jibagħtu monthly return fuq kull impjegat imsemmi. Il-Kunsill innota l-kontenut.
42. E-mail mingħand Adrian Mifsud mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha qed jistieden
rappreżentanza mill-Kunsill sabiex tattendi għal business breakfast organizzat midDipartiment tal-Gvern Lokali li ser isir nhar il-Ħamis 20 ta’ Frar 2014 f’lukanda
ewlenija f’Malta. Waqt din l-attivita’, ser jiġi imniedi l-proġett ‘A Partnership for
Creative Governance’ iffinanzjat minn fondi tal-Unjoni Ewropea. Il-Kunsill innota lkontenut.
43. E-mail mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali dwar taħriġ li ser isir bħala parti millproġett ‘Smilegov’ li fih qed tipparteċipa l-istess Assoċjazzjoni. Dawk interessati li
jattendu għal dan it-taħriġ huma mitluba jibagħtu l-applikazzjoni tagħhom sa mhux
aktar tard mill-Ġimgħa 14 ta’ Frar 2014. Il-Kunsill innota l-kontenut.
44. E-mail mingħand Mario Cardona, ko-ordinatur nazzjonali fil-Ministeru tal-Edukazzjoni
u x-Xogħol, li fiha qed jitlob lill-Kunsilli Lokali sabiex sal-Ġimgħa 14 ta’ Frar 2014
jinnominaw persuni biex joqogħdu membri fin-‘Network Group on Basic Skills’ li ġie
iffurmat riċentament mid-Direttorat għall-Edukazzjoni Matul il-Ħajja. Il-Kunsill innota lkontenut.
45. E-mail mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali li fiha qed tinforma lis-Sindki u lill-Viċi
Sindki li ser tiġi organizzata laqgħa għalihom nhar il-Ġimgħa 21 u s-Sibt 22 ta’ Marzu
2014 fil-Lukanda Dolmen, il-Qawra. Għan-nom tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra ser
jattendu s-Sindku Joe Cordina u l-Viċi Sindku Aaron Agius.
46. E-mail mill-Kumpanija Pin Publications li fiha qed tinforma lill-Kunsilli Lokali li għadha
kemm ħarġet żewġ kotba oħra tal-Kullana Kulturali bl-isem ‘L-Istorja tal-Banek
f’Malta’ u ‘Bambini tal-Milied’. Il-Kunsill iddeċieda li għandna nixtru kopja minn kull
ktieb għall-użu tal-librerija pubblika tagħna.
47. E-mail mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali li fiha qed tinforma lill-Kunsilli li qed tagħti
l-opportunita’ sabiex għaxar kunsillier żagħżugħ u żagħżugħa jattendu l-European
Youth Event ġewwa Strasburgu (Franza) bejn id-9 u l-11 ta’ Mejju 2014. Din l-attivita’
ser tkun qed issir ġewwa l-Parlament Ewropew. Il-Kunsill innota l-kontenut.

48. E-mail mill-Meusac rigward l-attivita’ EXPLORE – Education and Training li ser issir
nhar il-Ħamis 20 ta’ Frar 2014 f’lukanda ewlenija fil-Gżira. Il-Kunsill innota l-kontenut.
49. E-mail mingħand Glen Farrugia, rappreżentant tas-Segretarjat tal-Kumitat Valletta
2018, li fiha qed jinforma lill-Kunsill li fix-xhur li ġejjin, ser tiġi organizzata laqgħa
mas-Segretarji Eżekuttivi kollha ta’ Malta u Għawdex bl-iskop li tinġabar
informazzjoni dwar l-ispazji kulturali fil-lokalitajiet kollha. Il-Kunsill innota l-kontenut.
50. E-mail mid-Dipartiment tal-Kunsilli Lokali li fiha s-Segretarji Eżekuttivi qed jintalbu
jaġġornaw lill-istess Dipartiment dwar kif il-Kunsill Lokali mexa marrakkomandazzjonijiet tal-Awditur għas-sena 2012. Il-Kunsill innota l-kontenut.
51. Ittra mill-Onorevoli Dr. Franco Mercieca, Segretarju Parlamentari għad-drittijiet ta’
persuni b’diżabilita’ u anzjanita’ attiva, li fiha qed jistieden lill-Kunsilli Lokali sabiex
jieħdu sehem f’kompetizzjoni annwali ġdida bi premju intitolata ‘A+ Accessibility
Award’. Din il-kompetizzjoni għandha l-għan li tħeġġeġ lill-Kunsilli Lokali f’Malta u
Għawdex biex jinvestu fi proġetti li jżidu l-aċċessibilita’ għall-persuni b’diżabilita’. Lapplikazzjoni tagħlaq nhar il-Ħadd 30 ta’ Marzu 2014 u l-proġett irid jiġi implimentat
bejn l-1 ta’ April u t-30 ta’ Ottubru 2014. Il-Kunsill innota l-kontenut.
52. Risposta mill-Avukat tal-Kunsill, Dr. Carmelo Galea LLD, fil-kwistjoni tal-mandat ta’
inibizzjoni li ressaq is-Sur Mark Newman Knight Adams kontra s-Sur Carmel Portelli,
il-Korporazzjoni Enemalta, il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma u l-Kunsill Lokali
tax-Xagħra rigward l-allegat xogħol ta’ drenaġġ li sar fi sqaq fi Triq Gajdoru. Il-Kunsill
innota l-kontenut.
53. E-mail mingħand Michael Buhagiar mill-Ministeru għal Għawdex dwar laqgħa ta’
konsultazzjoni pubblika bit-tema ‘ Gvern Li Jisma’ li ser issir mill-Onorevoli Ministru
Dr. Anton Refalo nhar l-Erbgħa 5 ta’ Marzu 2014 mis-6.30pm ‘il quddiem fi Pjazza
Santa Margerita fis-Sannat. Il-Kunsill innota l-kontenut.
54. E-mail mill-Uffiċċju tad-Deputat Kummissarju Raymond Zammit li fiha l-Kunsilli Lokali
qed jiġu infurmati li fil-ġimgħat li ġejjin ser issir laqgħa mid-Deputat Kummissarju
mas-Sindki kollha ta’ Malta u Għawdex bil-għan li jiġu diskussi miżuri li jistgħu jgħinu
għal aktar sigurta’ fil-komunita’. Il-Kunsill innota l-kontenut.
55. Petizzjoni iffirmata mill-maġġoranza tar-residenti li joqogħdu fil-parti ta’ fuq ta’ Triq lIspiera li fiha qed joġġezzjonaw għall-proposta imressqa mill-Kunsill Lokali sabiex
jinbidel l-isem tat-triq tagħhom biex din tissemma ‘Triq it-2 ta’ Settembru 1973’
b’tifkira tal-ġrajja storika tal-Inkurunazzjoni tal-istatwa titulari ta’ Marija Bambina
meqjuma fil-Knisja Kolleġġjata u Bażilika tax-Xagħra. Il-Kunsill ħa nota ta’ din ilpetizzjoni u mhux ser jitlob biex jinbidel l-isem ta’ din it-triq.

56. E-mail mingħand Stiliana Todorova dwar sessjonijiet ta’ taħriġ vokazzjonali fuq ilmobilita’ li ser isiru f’ħames pajjiżi differenti fl-Ewropa. Il-Kunsill innota l-kontenut.
57. E-mail mingħand Marie-France Mailhos li fiha qed tistaqsi lill-Kunsill dwar jekk
jixtieqx li napplikaw taħt il-programm Erasmus+ tal-Unjoni Ewropea biex norganizzaw
skambju kulturali ta’ żgħażagħ bejn Mergo, Chevaigne u x-Xagħra bħala parti millftehim ta’ ġemellaġġ li ġie iffirmat f’Novembru li għadda. Il-Kunsill iddeċieda li
għandna nuru l-interess tagħna f’din l-inizjattiva bil-għan li nsaħħu l-ftehim ta’
ħbiberija li għandna ma’ dawn iż-żewġ Kunsilli barranin.
58. Ittra mingħand Karl Gouder, Media Manager ta’ Media.Link Communications, li fiha
qed jinfurmaw lill-Kunsill li din is-sena, Net TV ser ixandar live il-Purċissjoni talĠimgħa l-Kbira tax-Xagħra. Il-Kumpanija qed titlob lill-Kunsill sabiex jirreklama waqt
din ix-xandira billi jħallas parti mill-ispejjeż u in return jingħata spazju biex isir feature
fuq ix-Xagħra u ieħor dwar is-sehem tal-Kunsill Lokali f’attivitajiet f’numru ta’ festi
matul is-sena filwaqt ma’ riklamar waqt l-istess Purċissjoni. Il-Kunsill iddeċieda li
għandna nistaqsu lis-Sur Gouder dwar l-ammont eżatt li qed jitlob min-naħa tagħna
biex tkun tista’ ssir din ix-xandira.
59. Ittra mingħand Joseph Spiteri, Managing Director tal-Kumpanija ‘Ta’ Mena Agri
Limited’ li fiha qed jiġbed l-attenzjoni tal-Kunsill dwar ftehim li huwa kellu madDipartiment tal-Artijiet biex tiġi allokata area fl-għalqa ta’ maġenb il-playing field fi
Vjal it-Tmienja ta’ Settembru biex fiha titpoġġa l-kiosk li hu kellu fl-inħawi xi snin ilu.
Huwa qed jistaqsi lill-Kunsill dwar xi proċedura trid tintuża biex hu jkun jista’ jerġa’
jwaqqaf din il-kiosk. Il-Kunsill iddeċieda li jitlob lis-Sur Spiteri sabiex jippreżentalna
kopja tal-ftehim li qed jgħid li għandu mad-Dipartiment tal-Artijiet peress li l-Kunsill filpreżent mhux konxju ta’ dan il-ftehim.
60. Ittra mingħand Audrey Testaferrata Denoto f’isem Transport Malta dwar talba għal
reserved parking bay fi sqaq fi Triq 28 ta’ April 1688 li saret mis-Sur Roger Bellamy.
Transport Malta qed titlob l-approvazzjoni tal-Kunsill biex din it-talba tkun tista’ tiġi
proċessata. Il-Kunsill iddeċieda li nitolbu lis-Sur Bellamy sabiex iġib permess bilmiktub mingħand is-sid tar-residenza fejn qed jitlob li ssir din ir-reserved parking bay.
61. E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha qed jinfurmaw lis-Segretarji Eżekuttivi
sabiex sal-Ġimgħa 21 ta’ Frar 2014 jagħtu kopja printjata tal-Att dwar il-Kunsilli Lokali
u l-Kodiċi ta’ Etika għar-Rappreżentanti tal-Gvern Lokali lil kull Kunsillier. Il-Kunsill
innota l-kontenut.
62. E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha qed jistiednu lis-Sindki sabiex jattendu
għaċ-ċerimonja tal-varar tal-benefiċjarji tal-Iskema ta’ Finanzjament għall-Attivitajiet
Kulturali tas-sena 2014 li ser issir nhar it-Tnejn 24 ta’ Frar fis-Sala Isouard, il-Belt
Valletta. Għal din iċ-ċerimonja ser jattendi d-Deputat Segretarju Eżekuttiv Ivan
Attard.

63. E-mail mingħand Cathy Trabelsi, studenta Franċiża, li qed titlob li tagħmel
esperjenza ta’ xogħol għal perijodu ta’ sitt ġimgħat fil-Kunsill tagħna. Il-Kunsill innota
l-kontenut.
64. E-mail mingħand l-Ispettur Frank Tabone li fiha qed jinforma lill-Kunsill li l-laqgħa taxxahar mal-Pulizija ser issir nhar il-Ħamis 27 ta’ Frar 2014 bejn l-4pm u l-5pm flGħassa tal-Belt Victoria. Għal din il-laqgħa ser jattendi l-Viċi Sindku Aaron Agius.
65. E-mail mingħand Mro. David Joseph Sammut b’informazzjoni dwar is-servizzi li qed
toffri l-Virtuosi Band. Il-Kunsill innota l-kontenut. Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li
għandna nippruvaw nużaw is-servizzi ta’ din il-band għall-attivitajiet ta’ Jum ixXagħra 2014.
66. Ittra mingħand is-Sur Carmel Abela, Direttur tal-Gvern Lokali, li fiha qed jinforma lillKunsill li l-ħatra tas-Sur Ivan Attard bħala Deputat Segretarju Eżekuttiv tal-Kunsill
ġiet imġedda b’disgħin ġurnata oħra jew sakemm jinħatar Segretarju Eżekuttiv, skont
liema ċirkostanza tiġi l-ewwel. Il-Kunsill innota l-kontenut.
67. E-mail mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali li fiha qed jistiednu lill-Kunsilliera u lisSegretarji Eżekuttivi sabiex jattendu għal djalogu pubbliku mal-kandidati għallelezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li ser isir nhar is-Sibt 22 ta’ Marzu 2014
f’lukanda ewlenija f’Malta. Il-Kunsill innota l-kontenut.
68. Ittra mingħand Rose Mary Bajada, Segretarja tal-Għaqda tan-Nar VMB 1973, li fiha
qed titlob lill-Kunsill sabiex jikkollabora magħhom billi jħallas parti mill-ispejjeż involuti
fl-organizazzjoni tal-festival tan-nar li ser isir nhar il-Ħadd 7 ta’ Settembru 2014. IlKunsill qabel li jħallas l-ispejjeż tal-PA konnessi ma’ din l-attivita’ bi spiża li ma
teċċedix is-somma ta’ € 800.
69. E-mail mingħand Jesmond Camilleri, Direttur tal-Identity Management Office, li fiha
qed jinforma lill-Kunsill li b’effett mill-Erbgħa 12 ta’ Frar 2014, dan l-uffiċċju beda
jaċċetta applikazzjonijiet għall-karta tal-identita’ l-ġdida. Fid-dawl ta’ din issitwazzjoni, is-Sur Camilleri qed jinforma lill-Kunsill li m’għadhomx jintlaqgħu iżjed
applikazzjonijiet għall-karta anzjan fl-uffiċċji tal-Kunsilli Lokali. Il-Kunsill innota lkontenut.
70. E-mail mingħand Maria Theresa Portelli, PR & Communications Officer fi ħdan ilKummissjoni Nazzjonali għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza, li fiha qed tistieden lil
rappreżentanza mill-Kunsill Lokali tagħna sabiex tattendi għal attivita’ li ser issir nhar
it-Tnejn 3 ta’ Marzu f’Dar l-Ewropa l-Belt Valletta fl-okkażjoni ta’ Jum il-Mara. IlKunsill innota l-kontenut.

71. Ittra mingħand Joseph Bajada, Segretarju tas-Soċjeta’ Filarmonika Victory, li fiha qed
jinforma lill-Kunsill li, minħabba ċirkustanzi li s-Soċjeta’ m’għandhiex kontroll fuqhom,
il-programm ta’ Mużika Sagra li kellu jsir fil-Knisja Bażilika lejliet Ħadd il-Palm ġie
kanċellat. Il-Kunsill innota l-kontenut.
72. E-mail mingħand Ian Paul Bajada, Segretarju Eżekuttiv tar-Reġjun Għawdex, li fiha
qed jinforma lill-Kunsill li s-Sindku Joe Cordina ġie nominat mill-Kumitat Reġjonali
għal Għawdex sabiex ikun parti minn delegazzjoni f’viżta uffiċjali ġewwa l-Emiglia
Romagna bejn is-16 u d-19 ta’ Marzu 2014. Is-Sur Bajada qed jinforma lill-Kunsill li
fil-laqgħa tar-Reġjun ġie deċiż li l-ispejjeż tal-akkomodazzjoni u t-titjira għandhom
jiġu koperti mill-Kunsill Lokali. Il-Kunsill innota l-kontenut.
73. E-mail mingħand Michael Cohen, chairman tal-Kumitat Vot 16, li fiha qed jitlob lillKunsilli Lokali li ġew avviċinati minn xi żgħażagħ mil-lokalita’ tagħhom li kienu
interessati fil-kariga ta’ ambaxxatur/ambaxxatriċi lokali taż-żgħażagħ sabiex
jinfurmaw lill-istess Kumitat biex jittieħdu d-dettalji neċessarji. Il-Kunsill innota lkontenut.
74. Ittra mingħand ‘The Gozo-Greyhounds Youth Athletic Club’ dwar programm li beda
jsir fis-sena 2014 bit-tema ‘The Gozo Clean & Green’. Dawn huma hikes li qed isiru
madwar il-kosta Għawdxija bil-għan li jinġabar materjal ħażin u skart ieħor li jkun
hemm mal-bajja. Dan il-club qed jitlob lill-Kunsilli kollha Għawdxin, inkluż il-Kunsill
Lokali tax-Xagħra, sabiex iħallas l-ispejjeż tat-trasport tal-parteċipanti u jipprovdi
boroż tar-riċiklaġġ, disposal gloves u anti-bacterial hand wipes. Din it-talba ma ġietx
aċċettata.
75. Ittra mingħand Stefan Attard, Leader tal-Kor Schola Cantorum Jubilate, li fiha qed
jinfurmaw lill-Kunsill li ser jittella’ Kunċert mużikali mill-istess Kor flimkien malOrkestra Filarmonika Nazzjonali ta’ Malta nhar il-Ħadd 6 ta’ April 2014 fil-Knisja
Bażilika ta’ Marija Bambina. Dan ser isir fl-okkażjoni tal-Festi tal-Ġimgħa Mqaddsa.
Il-Kor qed jitlob lill-Kunsill Lokali sabiex jikkollabora magħhom f’din l-attivita’ mużikali
billi jħallas l-ispejjeż tal-istampar tal-poster, inviti u spejjeż tal-posta. Il-Kunsill aċċetta
din it-talba bi spiża li ma teċċedix is-somma ta’ € 800.
76. Ittra mingħand Francis Mercieca ta’ ‘Francon House’, Triq Marija Bambina, sabiex
jingħalaq it-taraġ li hemm maġenb ir-residenza tiegħu u li jwassal għall-ġnien ta’
quddiem il-Mitħna Ta’ Kola. Din it-talba qed issir peress li qed ikun hemm żgħażagħ
li jibqgħu bilqiegħda hemmhekk u qed jagħmlu ħafna storbju matul is-sigħat bikrin ta’
filgħodu u atti ta’ vandaliżmu fuq il-ħajt tad-dar tiegħu. Il-Kunsill ma aċċettax din ittalba minħabba li (i) il-proġett ta’ tisbieħ fil-ġnien ta’ quddiem il-Mitħna Ta’ Kola qed
isir skont il-pjanti preżentati mill-Kunsill quddiem il-MEPA fis-sena 2010 u li għalihom
seta’ saret oġġezzjoni minn terzi u (ii) peress li l-proġett ta’ tisbieħ qed isir b’fondi
Ewropej, ma jistax ikun hemm modifikazzjonijiet fil-pjanti oriġinali għax dan ikun qed
iwassal għal riskju li jintilfu parti mill-fondi allokati lill-Kunsill.

Ilmenti mir-residenti:
1. Talba mingħand Carmelo Buttigieg ta’ 91, Triq Franġisk Camilleri, sabiex isiru kaxxi
tal-parking fi Triq l-Imqades u fi Triq Franġisk Camilleri biex ikun hemm allokazzjoni
aħjar tal-vetturi li jkunu ipparkjati f’dawn it-toroq. Il-Kunsill qabel li għandna nitolbu lil
Transport Malta biex tagħmel traffic management plan ta’ din l-area.
2. Talba mingħand Coronato Sultana ta’ ‘Holy Mary’, Triq Guzeppi Bajada, sabiex
titranga r-rampa ta’ quddiem ir-residenza tiegħu. Din ir-rampa bħalissa hija bissiment imma hu jixtieq li din issir bil-madum. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu
jsir.
3. Talba mingħand Anthony Briffa ta’ ‘Il-Barrakka’, Triq il-Kortoll, sabiex titranġa lbankina quddiem ir-residenza tiegħu fi Triq Kortoll. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.
4. Talba mingħand Raymond Xerri ta’ ‘Aloha Flats’, Flat 1, Triq il-Kortoll, sabiex isiru
sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar faċċata tar-residenza tiegħu għax qed isir ipparkjar ta’
vetturi hemmhekk u mhux qed ikun jista’ joħroġ il-karozza minn ġol-garaxx. Irresident qal li faċċata tar-residenza tiegħu hemm ħajt tas-sejjieħ. Il-Kunsill qabel li
għandna nitolbu lis-Sur Xerri sabiex iġib permess bil-miktub mingħand is-sid talgħalqa li hemm faċċata tar-residenza tiegħu qabel inressqu din it-talba għallapprovazzjoni ta’ Transport Malta.
5. Talba mingħand Joe Sultana ta’ 107, Triq Ġnien Xibla, sabiex issir rampa ġdida bissiment ma’ post li għandu ftit ‘l isfel mir-residenza tiegħu fi Triq Ġnien Xibla (viċin iddar tat-Tabib Dr. Marvic Masini). Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
6. Talba mingħand Joe Sultana ta’ 107, Triq Ġnien Xibla, sabiex il-kaxxa tar-reserved
parking għall-persuni b’diżabilita’ li hemm ħdejn ir-residenza tiegħu fi Triq Ġnien
Xibla terġa’ tinżebagħ bl-iswed minħabba li l-persuna b’diżabilita’ li kienet tagħmel
użu minnha mietet f’Settembru 2012. Peress li din il-materja ma taqax taħt irresponsabilita’ u l-kompetenza tal-Kunsill, ġie deċiż li għandna niktbu lis-Sur Sultana
sabiex iressaq it-talba tiegħu lil Transport Malta.
7. Talba mingħand Francis Borg ta’ 16, Triq Masri, sabiex jitneħħew it-tabelli No
Parking li saru riċentament minn Transport Malta fil-bidu ta’ Triq Masri minħabba li
qed ikollu bżonn jipparkja l-moħriet tiegħu hemmhekk u mhux qed ikun possibbli. IlKunsill ma aċċettax din it-talba peress li t-tabelli saru b’mod proviżorju sakemm
jitlesta x-xogħol ta’ asfaltar tal-ewwel parti ta’ Triq Marsalforn.

8. Talba mill-Pulizija f’isem xi residenti fi Triq Marsalforn sabiex isiru ‘speed humps’
matul it-triq peres li qed ikun hemm sewqan eċċessiv. It-talba qed issir dwar l-aħħar
parti ta’ Triq Marsalforn, minn fejn hemm il-farmhouses ta’ Julian Sultana sal-bidu ta’
Triq il-Mielħa. Il-Kunsill ma aċċettax din it-talba għax hija policy tagħna li nillimitaw lużu ta’ speed humps fil-lokalita’.
9. Talba mingħand Michael Gatt ta’ ‘Luna’, Triq Għajn Qamar, sabiex jitranġa ħajt bilkantuni fit-triq tar-Ramla. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
10. Talba mingħand il-Kunsilliera Maria Grima sabiex urġentament titranġa l-bankina talPerit fi Triq Ġnien Xibla. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
11. Talba mingħand Jennifer Agius ta’ Ġnejna Court, Block A, Flat 6, Triq il-Kumittiva,
sabiex jingħata ftit siment quddiem il-bieb ta’ garaxx li għandha fi Triq tal-Qaċċa. IlKunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
12. Talba mingħand Carmel Attard ta’ 38, Triq Mikiel Farrugia, sabiex titranġa rampa li
tagħti għall-għelieqi fl-inħawi ta’ Għajn Xejba. Ser ikun hemm bżonn ukoll li jitla’ ħajt
magħha. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
13. Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius fuq suġġeriment ta’ xi residenti sabiex
jintbagħat avviż li jinforma lir-residenti bid-dati u l-ħinijet tal-ġbir tal-iskart fil-flats li
hemm fi Triq Għajn Qamar. Il-Kunsill qabel li dan l-avviż għandu jintbagħat firresidenzi kollha tax-Xagħra u fih jingħad li l-Kunsill ser jieħu passi kontra min
jinqabad joħroġ l-iskart domestiku fi ġranet u ħinijiet li fihom ma jsirx ġbir ta’ skart.
14. Talba mingħand Joseph Portelli ta’ ‘Aussie Glory’, Triq Marsalforn, sabiex jitranġa
ħajt tas-sejjieħ imwaqqa’ għat-triq fl-inħawi bejn ix-Xagħra u n-Nadur. Il-Kunsill qabel
li dan ix-xogħol għandu jsir.
15. Talba mingħand Carmel Magrin ta’ ‘Dar Ġesu’ Redentur’, Triq Parisot, sabiex
jingħata ftit konkos fi sqaq fi Triq l-Għejun peress li l-isqaq jinsab f’sitwazzjoni ħażina
u m’għadux aktar aċċessibbli għall-bdiewa. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu
jsir.
16. Talba mingħand Chris Camilleri ta’ 5, Triq Għajn Qasab, Nadur sabiex titranġa
rampa bis-siment fl-inħawi tal-Wied tal-Fellies. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.
17. Talba mingħand Emmanuel Bajada ta’ 75A, Triq Sant’Anton, sabiex urġentament
jitranġa ħajt tal-kantun li ser jaqa’ maġenb ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan
ix-xogħol għandu jsir.

18. Talba mingħand Mario Agius ta’ 67, Triq l-Imqades, sabiex jitranġa ħajt tal-kantun
imwaqqa’ fl-inħawi ta’ Għajn Meddew. Ir-resident qed jitlob il-materjal biss peress li
x-xogħol ser jagħmlu hu. Il-Kunsill qabel ma’ dan.
19. Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex jinbidel it-tapit li hemm fil-parti
t’isfel tal-playing field taħt waħda mil-logħob tat-tfal. Is-Sindku wieġeb li dan ser
jinbidel xħin ikunu tlestew ix-xogħlijiet ta’ tisbieħ fil-playing field.
20. Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex titranġa l-bieba tal-injam tattelephone box li hemm fi Pjazza l-Vitorja u terġa’ tinżebagħ mill-ġdid. Il-Kunsill qabel
li din il-materja għandha tinġieb għall-attenzjoni tal-kumpanija GO plc li hija
responsabbli minn dawn it-telephone boxes fil-lokalitajiet.
21. Talba mingħand il-Kunsillier Victor Zammit sabiex jitpoġġew numru ta’ dustbins matul
Triq l-Imqades fil-parti fejn hemm l-entratura l-ġdida tat-Tempji tal-Ġgantija. Is-Sindku
wieġeb li fil-passat kien hemm dustbin fil-bidu ta’ Triq l-Imqades iżda dan kellu
jitneħħa peress li xi individwi kienu qed jitfgħu fih skart domestiku goff. Is-Sindku qal
li ser nerġgħu nwaħħlu ieħor.
22. Talba mingħand il-Kunsillier Dr. Joseph Attard sabiex terġa’ teħel it-tabella tan-no
parking mar-residenza tiegħu fi Triq Knisja. Dr. Attard qal li dan l-ilment ilu jsir għal
diversi laqgħat konsekuttivi u baqa’ ma sar xejn. Id-Deputat Segretarju Eżekuttiv qal
li hu ilu għal dawn l-aħħar xhur jibgħat lill-ħaddiema assenjati magħna biex iwaħħlu
din it-tabella iżda dan ix-xogħol, għal xi raġuni jew oħra, baqa’ ma sarx. Ser nerġgħu
nibagħtu lill-ħaddiema assenjati magħna u naċċertaw ruħna li din it-tabella teħel.
23. Talba mingħand il-Kunsilliera Maria Grima sabiex jitwaħħal bank ġdid fuq in-naħa ta’
barra tal-għalqa maġenb il-playing field tal-lokalita’ fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru
peress li l-bank li kien hemm tressaq aktar ‘il ġewwa waqt ix-xogħol li qed isir millKunsill. Il-Kunsill aċċetta din it-talba.
24. Talba mingħand il-Kunsilliera Maria Grima sabiex isir l-asfaltar neċessarju fl-aħħar
parti ta’ Triq is-Sellum peress li preżentament din it-triq tinsab fi stat diżastruż. IlKunsill qabel li għandna nerġgħu niktbu lill-Kunsill Lokali tal-Belt Victoria peress li din
il-parti tat-triq taqa’ taħt ir-responsabilita’ tiegħu. Is-Sindku wieġeb li fil-passat riċenti
inġibdet l-attenzjoni tal-Kunsill Lokali tal-Belt Victoria dwar l-istat ta’ din it-triq iżda lproblema baqgħet qatt ma ġiet solvuta.
Il-Kunsilliera Maria Grima irtirat mil-laqgħa fid-8.45pm.

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

Aġġornament
Il-laqgħa spiċċat fid-9.00pm. Il-Kunsill iddeċieda li l-laqgħa li jmiss għandha ssir nhar
it-Tnejn 24 ta’ Marzu 2014 fil-5.30pm b’aġenda li tkun komunikata aktar ‘il quddiem.

Joe Cordina
Sindku

Ivan Attard
Deputat Segretarju Eżekuttiv

