Minuti tal-mitejn u tmienja u disgħin laqgħa tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra
li saret nhar it-Tnejn 24 ta’ Marzu 2014 fil-5.30pm fl-uffiċċju
amministrattiv tal-Kunsill. Din hija wkoll is-sitta 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
Dr. Christian Zammit
Victor Zammit
Dr. Joseph Attard
Dr. Kevin Cutajar
Maria Grima

Uffiċjali:
Deputat Segretarju Eżekuttiv: Ivan Attard
TALBA TAL-BIDU, QARI, KONSIDERAZZJONI U APPROVAZZJONI TALMINUTI
Il-laqgħa bdiet fil-5.30pm. Intqalet it-talba tal-bidu. Il-Kunsill approva unanimament ilminuti tal-Laqgħa numru 297 li saret nhar l-Erbgħa 19 ta’ Frar 2014 wara li saru lkorrezzjonijiet meħtieġa.

Punti mqajma mill-minuti
Il-Viċi Sindku Aaron Agius qal li hemm bżonn urġenti li t-tapiti li hemm fil-parti ta’ isfel talplaying field jinbidlu għax hemm il-periklu li jweġġgħu t-tfal. Is-Sindku wieġeb li dan ixxogħol ser isir.
Il-Viċi Sindku staqsa jekk kienx hemm xi żvilupp dwar il-main tal-ilma ħdejn il-ħanut ‘FiveA-Day’ fil-bidu ta’ Triq it-Tiġrija. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li diġa’ ktibna lillKorporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma iżda sal-lum għadna mingħajr risposta.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius semma l-ħtieġa li ssir manutenzjoni urġenti tat-telephone box li
hemm fi Pjazza l-Vitorja. Is-Sindku wieġeb li l-Kunsill diġa’ ġibed l-attenzjoni tal-kumpanija
Go plc li hija responsabbli minn dawn il-kaxxi tat-telefon u ser nerġgħu niktbulhom.
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Il-Kunsillier Dr. Christian Zammit semma l-ħtieġa urġenti li jsir l-asfaltar tat-toroq Bertrija u
Liberat Grech. Minħabba li dawn huma white roads, dan ix-xogħol irid isir min-naħa talMinisteru għal Għawdex. Is-Sindku wieġeb li ser nerġgħu niktbu lill-Ministeru biex jagħmel
dan ix-xogħol.
Il-Kunsillier Dr. Christian Zammit staqsa dwar jekk kienx hemm xi żviluppi rigward lorganizazzjoni tal-festival tat-tin u dwar l-iskambji kulturali ta’ żgħażagħ. Is-Sindku wieġeb
li l-programm tal-festival tat-tin ser jiġi diskuss aktar tard matul din il-laqgħa. Fir-rigward taliskambji kulturali, il-Kunsill qabel li għandna nikkuntattjaw lis-Sur Vincenzo de Leonardis
biex nistudjaw il-possibilita’ li norganizzaw skambji kulturali ta’ żgħażagħ bħalma għamilna
fil-passat.
Il-Kunsillier Victor Zammit staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq l-applikazzjoni
għall-fondi Ewropej li qed jieħu ħsieb il-Kunsill ta’ Cittanova fl-Italja. Is-Sindku wieġeb li lKunsill ta’ Cittanova applika taħt il-programm Europe for Citizens u qed nistennew l-eżitu
tar-riżultat. Bħala partners f’dan il-proġett, aħna niġu nfurmati dwar jekk dan il-proġett
intgħażilx għall-finanzjament jew le.
Il-Kunsillier Victor Zammit staqsa dwar l-eżitu tal-laqgħat li qed isiru mill-Epsilon Adi
Consortium rigward l-immaniġġjar tas-siti tan-Natura 2000, fosthom il-bajja tar-Ramla lĦamra. Is-Sindku wieġeb li għal dawn il-laqgħat qed jattendu hu u/jew id-Deputat Segretarju
Eżekuttiv u l-minuti qed jiġu ċirkolati lill-Kunsilliera kollha għall-attenzjoni tagħhom.
Il-Kunsilliera Maria Grima qalet li għandna bżonn niltaqgħu biex infasslu programm ta’
attivitajiet għaż-żewġ żgħażagħ mir-Rumanija li ser ikunu f’Malta għal esperjenza ta’ xogħol
fl-ewwel ġimgħa ta’ Mejju 2014. Il-Kunsill qabel ma’ dan.
Il-Kunsilliera Maria Grima qalet li għandna nkellmu lil Dr. Evangelista Leuzzi mill-aktar fis
biex naraw meta ser jinżamm l-event finali tal-programm NeMo li miegħu l-Kunsill Lokali
tagħna huwa msieħeb.
Il-Kunsillier Dr. Joseph Attard reġa’ semma l-ħtieġa li tinżebagħ il-welcome sign li għamilna
fil-bidu ta’ Vjal it-Tmienja ta’ Settembru. Is-Sindku wieġeb li dan ix-xogħol ser isir wara li
titranġa s-sistema tad-dawl tal-istess board.
Il-Kunsillier Dr. Joseph Attard staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq it-traffic
management plan ta’ Pjazza Sant’Anton. Is-Sindku wieġeb li din il-pjanta ġiet approvata
minn Transport Malta u ser nibagħtu l-ħaddiema biex jiżbgħuha.
Il-Kunsillier Dr. Joseph Attard staqsa wkoll dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq ilmonument tal-Assedju li huwa propost li jsir fi Pjazza l-Vitorja. Is-Sindku Joe Cordina
wieġeb li wara li saret laqgħa ma’ Mons. Dr. Joe Vella Gauci, il-Kunsill bagħat ittra lis-Sur
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Albert Marshall, President tal-Kumitat Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali u lis-Sur Jason Micallef,
Chairman tal-Kumitat ‘Valletta 2018’ li fiha qed nitolbu għajnuna finanzjarja biex inkunu
nistgħu nimplimentaw dan il-proġett. Hemm il-ħsieb li dan il-proġett jiġi inawgurat
f’Settembru 2015 fl-okkażjoni tal-450 anniversarju mit-tmiem tal-Assedju l-Kbir tal-1565.

Qari u Approvazzjoni tal-Minuti tal-Laqgħa tal-Lokalita’
Il-Kunsill approva unanimament il-minuti tal-laqgħa annwali tal-lokalita’ li saret nhar ilĦadd 23 ta’ Frar 2014 fl-uffiċċju amministrattiv tal-Kunsill wara li saru l-korrezzjonijiet
meħtieġa.

Approvazzjoni tal-Budget għas-sena 2014 u l-Pjan tat-Tlett Snin (20142016)
Il-Kunsill qabel li l-approvazzjoni ta’ dawn iż-żewġ dokumenti titħalla għal-laqgħa li jmiss
peress li l-Kunsilliera ma kinux ippreżentati b’dawn id-dokumenti minn qabel.

Komunikazzjonijiet tas-Sindku fosthom il-proġett ‘Network of Leisure
Parks in Xagħra’, l-organizazzjoni tal-attivitajiet ta’ Jum ix-Xagħra u lgħoti tal-unur ‘Ġieħ ix-Xagħra’, l-organizazzjoni tal-festival tat-tin, xogħol
ta’ asfaltar fi Triq Marsalforn, il-monument ta’ merħba fix-Xagħra,
aġġudikazzjoni tat-tenders relatati ma’ Miżura 125 tal-Programm Leader,
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, il-kwistjoni
relatata mal-passaġġ li jagħti għax-xtajta ta’ Għajn Barrani, ingaġġ ta’
skrivan (skala 15) mal-Kunsill, skambji kulturali taż-żgħażagħ u materji
oħra
1. Is-Sindku Joe Cordina qal li x-xogħol fuq il-proġett ‘Network of Leisure Parks in Xagħra’
miexi kif prevvist minkejja xi diffikultajiet żgħar li nqalgħu minn żmien għal żmien. Filpreżent qed jitgħadda d-dawl fil-playing field u fil-ġnien ta’ quddiem il-Mitħna Ta’ Kola.
Għaddej ukoll b’rata mgħaġġla x-xogħol fuq is-siti li qed jaħdem fuqhom il-kuntrattur Joseph
Mercieca. Ser inkomplu ninsistu ma’ dawk kollha involuti f’dan il-proġett biex jiġu rispettati
d-deadlines kollha pjanati. Il-Viċi Sindku Aaron Agius issuġġerixxa li fil-belvedere ta’ Triq
il-Knisja fuq ir-riħ taċ-ċimiterju parrokkjali, titqiegħed lapida li tfakkar il-mitejn anniversarju
mill-waqfien tal-pesta fl-1814. Il-Kunsill qabel ma’ dan. Il-Kunsilliera Maria Grima
proponiet li din il-lapida tinkixef fis-26 ta’ Lulju 2014 fil-jum li fih jitfakkar eżattament ilwaqfien mill-pesta. Il-Viċi Sindku Aaron Agius propona wkoll li f’xi wieħed mill-belvederes
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li qed jiġu irranġati f’dan il-proġett, titqiegħed lapida li tfakkar l-għoxrin anniversarju mittwaqqif tal-Kunsilli Lokali. Il-Kunsill qabel ma’ dan.
2. Is-Sindku Joe Cordina qal li sad-data tal-għeluq tas-sottomissjonijiet tan-nomini għall-unur
‘Ġieħ ix-Xagħra’ imniedi mill-Kunsill Lokali, irċivejna disa’ nomini. Il-persuni nominati
mill-pubbliku għal dan il-premju kienu Carmel Attard, Ġanni Attard, Mro. Nazzareno Refalo,
Eucharist Sultana, Mario Xerri, Andrew Sultana, Joseph Attard, Louis Portelli u Xagħra
Historical Re-enactment Group. Wara diskussjoni twila, il-Kunsill qabel unanimament li din
is-sena, dan l-unur għandu jingħata lis-Sur Ġanni Attard bħala rikonnoximent għall-ħidma li
wettaq fil-lokalita’ bħala katekista, sagristan tal-Bażilika ta’ Marija Bambina għal diversi
snin, kontributur ewlieni fl-Għaqda tal-Armar tal-Festa ta’ Marija Bambina u fil-Kumitat
Festi tal-Għid.
3. Is-Sindku Joe Cordina ippreżenta lill-Kunsill programm draft tal-attivitajiet ta’ Jum ixXagħra. L-attivitajiet ser jibdew b’ħarġa Malta għall-anzjani Xagħrin fl-okkażjoni tal-festa
tradizzjonali ta’ San Girgor il-Kbir u Kunċert mużikali fil-Knisja ta’ Ġesu’ Nazzarenu bħala
parti mill-festival ‘Gaulitana’ organizzat mill-Kor Gaulitanus. Fl-okkażjoni ta’ dawn iċċelebrazzjonijiet, ser titnieda kompetizzjoni fost it-tfal tax-Xagħra għall-isbaħ bookmark. Irrebbieħ ser jiġi deċiż minn bord magħmul minn Paul Stellini, Manuel Farrugia u Anthony
Caruana. Il-Kunsilliera Maria Grima proponiet li r-rebbieħ/a ta’ din il-kompetizzjoni jingħata
premju tal-okkażjoni. Il-Kunsill qabel ma’ dan. Rigward is-serata prinċipali li matulha
jingħata l-unur ‘Ġieħ ix-Xagħra’, il-Kunsill qabel li din għandha tinżamm fis-Sala ‘Dun
Alwiġ Camilleri’ fil-Każin tal-Banda Victory nhar is-Sibt 26 ta’ April 2014. Ser nistiednu lillKor Schola Cantorum Jubilate flimkien ma’ orkestrina biex idoqqu siltiet mużikali waqt din
is-serata u ser nistiednu wkoll lill-Banda Victory biex tagħmel marċ qabel din l-attivita’. IlKunsill iddeċieda wkoll li din is-sena, il-feature li jsir minn CVC Media Limited ikun jittratta
l-mitejn anniversarju mill-waqfien tal-pesta fix-Xagħra.
4. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li l-Gozo Action Group għadu kemm ħareġ
applikazzjoni għal fondi taħt Miżura 413 tal-Programm Leader li permezz tagħha jiġu
organizzati festivals lokali bil-għan li jippromwovu l-prodotti u snajja tradizzjonali
Għawdxin. Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li għandna napplikaw taħt din l-iskema biex
norganizzaw festival ta’ prodotti tipiċi Maltin nhar is-Sibt 27 u l-Ħadd 28 ta’ Settembru 2014.
Ġie deċiż ukoll li għandna napplikaw għas-somma ta’ € 50,000 biex norganizzaw dan l-event.
Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li nidħlu partners mal-Gozo Cottage, Ta’ Mena Agri
Limited, Tal-Massar Winery u individwi li lesti jagħtu daqqa t’id fl-organizazzjoni ta’ dan ilfestival. Ġie deċiż li jitwaqqaf sotto-kumitat li jibda jaħdem fuq din l-attivita’.
5. Rigward ix-xogħol ta’ asfaltar fi Triq Marsalforn, liema xogħol qed ikun iffinanzjat millIskema tal-Public Private Partnership, is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li x-xogħol
miexi kif pjanat u huwa mistenni li jkun konkluż sal-aħħar ġimgħa ta’ April. Wara li jkun
konkluż ix-xogħol u jiġi ċertifikat mill-Perit Edward Scerri, ser nibagħtu d-dokumentazzjoni
kollha lid-Dipartiment tal-Gvern Lokali biex nagħmlu l-claim tagħna.
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6. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li għadna kemm applikajna għall-permess tadDNO mal-Awtorita’ Maltija tal-Ambjent u l-Ippjanar għat-twaqqif tal-monument ta’ merħba
fix-Xagħra. Il-Kunsill qabel li malli l-Perita Mariella Xuereb tlesti d-dokument tat-tender,
għandna nippubblikawh fil-Gazzetta tal-Gvern immedjatament. Ser inkomplu insegwu t-talba
tad-devoluzzjoni tas-sit li fih ser jitwaqqaf dan il-monument. Is-Sindku qal li d-diversi
tentattivi li saru mal-MEPA biex is-siġra tal-bruka li hemm fl-inħawi tiġi rikolata jew
maqlugħa fallew u għaldaqstant irridu naraw kif din is-siġra tiġi inkorporata fid-disinn talimsemmi monument.
7. Is-Sindku informa lill-Kunsill li d-data tal-għeluq tas-sottomissjoni tat-tenders 02/2014 u
03/2014 li jittrattaw ix-xogħol ta’ kisi bil-konkos ta’ Triq l-Għeżien u parti mit-Triq tal-Wied
tar-Ramla ġiet estiża għall-Erbgħa 2 ta’ April 2014 fil-11am minħabba numru ta’
kjarifikazzjonijiet li ntalbu mingħand il-kuntratturi li ġabru din l-offerta. Il-Kunsill qabel li
għandu jitwaqqaf Bord ta’ aġġudikazzjoni li jkun magħmul mis-Sindku Joe Cordina, il-Viċi
Sindku Aaron Agius, il-Kunsilliera Maria Grima, id-Deputat Segretarju Eżekuttiv Ivan
Attard, il-Perit Edward Scerri u l-Avukat Dr. Joshua Grech biex jistudja l-offerti mitfugħa u
jagħmel ir-rakkomandazzjoni tiegħu lill-Kunsill bil-possibilita’ li tittieħed deċiżjoni fillaqgħa li jmiss.
8. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li l-Perit Edward Scerri qed jipprepara ddokument tat-tender relatat max-xogħol ta’ bankini ġodda fi Pjazza l-Vitorja u l-kostruzzjoni
ta’ dorga tal-ilma li tibda mill-isqaq ħdejn l-Oleander Restaurant u tasal sa quddiem irresidenza tas-Sur Peter Curmi fi Triq l-Ispiera. Il-Kunsill qabel li dan it-tender għandu joħroġ
immedjatament biex ix-xogħol jibda minnufih.
9. Is-Sindku informa lill-Kunsill li t-tender tax-xogħlijiet ta’ resurfacing ta’ Vjal it-Tmienja ta’
Settembru u Pjazza l-Vitorja, liema xogħlijiet ser isiru min-naħa tal-Ministeru għal Għawdex,
qiegħed għand id-Dipartiment tal-Kuntratti u għaldaqstant huwa prevvist li din tiġi
ippubblikata fil-jiem li ġejjin.
10. Is-Sindku Joe Cordina qal li l-Kunsill għadu għaddej bil-proċeduri legali biex il-passaġġ li
jagħti għax-xtajta ta’ Għajn Barrani jerġa’ jinfetaħ għall-pubbliku. Filwaqt li l-Kunsill b’mod
unanimu qabel li għandu jsir minn kollox biex dan il-passaġġ jerġa’ jinfetaħ għall-pubbliku,
il-Kunsilliera Dr. Joseph Attard u Dr. Kevin Cutajar issuġġerew li l-Kunsill għandu jesplora
l-possibilita’ li niftħu protest ġudizzjarju fil-Qorti sabiex nittitolaw l-aċċess tal-imsemmi
passaġġ li jagħti għal din ix-xtajta. Il-Kunsill qabel ma’ dan u ser nikkuntattjaw lil Dr.
Carmelo Galea LLD biex jiggwidana dwar din il-materja.
11. Is-Sindku Joe Cordina qal li bħalma ġie deċiż fil-laqgħa tal-Kunsill tal-Erbgħa 19 ta’ Frar
2014, il-Kunsill ser jibda l-proċeduri meħtieġa biex jingaġġa impjegat ġdid fi skala 15.
Għaldaqstant, ġie deċiż li nġibu l-approvazzjoni min-naħa tad-Dipartiment tal-Gvern Lokali
biex inkunu nistgħu nibdew dan il-proċess. Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li għandna
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ndaħħlu klawsola li tgħid li dawk il-kandidati li jkollhom esperjenza fil-fondi Ewropej
għandhom jingħataw preferenza fuq kandidati oħra li japplikaw biex jimlew din il-vakanza.
12. Is-Sindku Joe Cordina qal li wasal iż-żmien li nerġgħu norganizzaw xi skambju kulturali
għaż-żgħażagħ Xagħrin. Huwa propona u l-Kunsill qabel li għandna nidħlu f’diskussjonijiet
mal-Comune ta’ San Michele Salentino li miegħu aħna ġemellati sabiex naraw x’possibilita’
hemm li norganizzaw skambji kulturali ta’ żgħażagħ fl-Italja matul is-sajf li ġej.
13. Il-Viċi Sindku Aaron Agius propona u l-Kunsill qabel li għandna norganizzaw attivita’
mużikali fi Pjazza l-Vitorja matul is-sajf li ġej bis-sehem ta’ band lokali li tista’ tattira ħafna
nies lejn ir-raħal tagħna. Ġie deċiż li għandna nġibu tliet kwotazzjonijiet għal dan is-servizz.
14. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna noħorġu applikazzjoni għal dawk
iż-żgħażagħ interessati li jservu fil-kariga ta’ ambaxxatur / ambaxxatriċi lokali taż-żgħażagħ.
Dan ser isir wara li skadiet il-ħatra tas-Sinjorina Analise Said u wara li s-Sinjorina Victoria
Apap li ġiet magħżula mill-Kunsill f’Novembru li għadda (biex tieħu post Analise Said) ma
aċċettatx din il-kariga minħabba raġunijiet personali.
F’dan il-mument, il-laqgħa ġiet sospiża għal kwarta sabiex il-Kunsill seta’ jitkellem ma’
rappreżentanti tax-Xagħra United Football Club li ġew jiddiskuti xi punti mal-Kunsill. Wara
li l-laqgħa tkompliet, il-Kunsill qabel li filwaqt li hemm qbil fil-prinċipju illi x-Xagħra United
FC għandu jingħata ċ-ċans li jibni kiosk kif propost fil-pjanti li ġew preżentati fl-istess
laqgħa, il-klabb għandu jagħti pjanti aktar dettaljati tal-kiosk propost fl-għalqa ta’ maġenb ilplaying field.

Qari tal-Korrispondenza:
1. E-mail mill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali fejn ikkonfermaw li rċivew il-financial statements
tal-Kunsill Lokali tagħna għas-sena 2013. Il-Kunsill innota l-kontenut.
2. E-mail mingħand l-Inġinier Silvio Saliba bir-rapport tal-ħsara tac-CCTV Cameras li hemm
fil-playing field tal-lokalita’. Dan ir-rapport intbagħat lill-kumpanija tal-assikurazzjoni biex
inkunu nistgħu nagħmlu l-claim tagħna.
3. Ittra mingħand John Attard, President tal-Kumitat Festi tal-Għid, li fiha qed jitlob lill-Kunsill
Lokali sabiex jikkollabora miegħu fl-organizazzjoni tal-pageant tal-Għid li ser isir nhar ilĦadd 20 ta’ April 2014. Is-Sindku propona li l-Kunsill Lokali tax-Xagħra għandu
jikkollabora mal-Kumitat Festi tal-Għid billi jħallas l-ispejjeż tal-PA bi spiża li ma teċċedix
is-somma ta’ € 1000 filwaqt li l-Kunsillier Dr. Joseph Attard propona li l-ammont li għandu
jiġi ivvutat mill-Kunsill għal din l-attivita’ għandu jkun ta’ € 1200. B’erba’ voti favur u tlieta
kontra, il-Kunsill iddeċieda favur il-proposta tas-Sindku Joe Cordina.
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4. E-mail mingħand Josephine Ebejer Grech, Direttriċi tal-Kor ‘L-Għanja tal-Poplu’,
b’informazzjoni dwar is-servizzi li dan il-Kor joffri matul is-sena. Il-Kunsill innota lkontenut.
5. E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha l-Kunsilli Lokali u l-Kumitati
Amministrattivi li fetħu facebook page uffiċjali qed jintalbu jagħtu d-dettalji tal-persuna li
qed tamministra din il-paġna. Il-Kunsill innota l-kontenut.
6. E-mail mill-MEUSAC b’informazzjoni dwar il-programm Erasmus+ li joffri, fost l-oħrajn,
opportunitajiet ta’ skambji kulturali bejn gruppi ta’ żgħażagħ. Il-Kunsill innota l-kontenut.
7. E-mail mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali b’informazzjoni dwar il-kompetizzjoni ġdida
‘A+ Accessibility Award’ imnedija mis-Segretarjat Parlamentari għad-Drittijiet ta’ Persuni
b’Diżabilita’ u Anzjanita’ Attiva flimkien mas-Segretarjat Parlamentari għall-Kultura u lGvern Lokali. Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li għandna napplikaw għal din ilkompetizzjoni billi nsemmu l-leisure parks li qed nirraġaw taħt il-proġett ‘Network of
Leisure Parks in Xagħra’. Dawn il-parks ser ikunu kollha aċċessibbli għall-persuni
b’diżabilita’.
8. E-mail mingħand Philip Schembri, membru fil-Kunsill Konsultattiv tal-Industrija tal-bini li
fiha qed jinfurmana li ser jitnieda kors ta’ taħriġ dwar manutenzjoni ta’ djar qodma u li ser
jitqassam xi materjal pubbliċitarju dwar dan fil-Kunsilli Lokali. Il-Kunsill innota l-kontenut.
9. Memo 7/2014 maħruġ mid-Dipartiment tal-Kunsilli Lokali dwar allegati inġustizzji biex
jitressqu quddiem il-Grievances Unit. Il-Kunsill innota l-kontenut.
10. E-mail mill-MEUSAC dwar sessjoni ta’ informazzjoni bit-tema ‘Explore: Research and
Innovation’ li ser issir nhar il-Ħamis 20 ta’ Marzu 2014 f’lukanda ewlenija l-Gżira. Il-Kunsill
innota l-kontenut.
11. E-mail mingħand Maria Giuliana Fenech b’informazzjoni dwar lecture pubbliku bit-tema
‘The Classics in Biological Nomenclature’ li sar nhar il-Ħadd 9 ta’ Marzu 2014. Il-Kunsill
innota l-kontenut.
12. E-mail mingħand Reno Grech, Assistent Direttur fil-Ministeru għal Għawdex, li fiha qed
jinforma lill-Kunsill li fil-ġimgħat li ġejjin ser jiġu installati numru ta’ information panels
f’diversi żoni madwar Għawdex bil-għan li jippromwovi xi karatteristiċi uniċi li wieħed isib
fil-gżira tagħna. Ser nistaqsuh bil-postijiet eżatt fejn ser jiġu installati dawn il-panels.
13. E-mail mingħand Carmel Attard, Segretarju tal-Għaqda Drammatika fi ħdan l-Azzjoni
Kattolika tax-Xagħra, li fiha qed jitlob lill-Kunsill Lokali jikkollabora ma’ din l-għaqda florganizazzjoni ta’ dramm tal-Passjoni, ‘Barabba’, li sar nhar il-Ġimgħa 21, is-Sibt 22 u l7

Ħadd 23 ta’ Marzu 2014. Il-Kunsill iddeċieda li jikkollabora ma’ din l-għaqda billi jħallas lispejjeż tal-istampar bi spiża li ma teċċedix is-somma ta’ € 120.
14. E-mail mid-Dipartiment tal-Kunsilli Lokali li fiha qed tingħata informazzjoni dwar l-iskema
imnedija mill-Ministeru għat-Trasport u lnfrastruttura sabiex jitħallsu lura l-flus żejda li kienu
tħallsu minn ċittadini fuq vetturi li nxtraw bejn l-2004 u l-2008. L-applikazzjonijiet għal din
l-iskema jistgħu jinġabru wkoll mill-uffiċċji amministrattivi tal-Kunsilli Lokali madwar
Malta u Għawdex. Il-Kunsill innota l-kontenut.
15. E-mail mingħand Silvio Frendo mid-Dipartiment tal-Kunsilli Lokali li fiha qed tintalab
informazzjoni dwar il-perċentwal globali ta’ kilometraġġ li huwa lest sal-lum fuq it-toroq li
għadhom ma tħallsux mill-Iskema tal-Public Private Partnership. Il-Kunsill innota lkontenut.
16. E-mail mid-Dipartiment tal-Kunsilli Lokali li fiha qed jinfurmawna li d-Dipartiment qed
jaħdem fuq skema li permezz tagħha nkunu nistgħu nittrasmettu l-laqgħat tagħna online. IlKunsill innota l-kontenut.
17. E-mail mingħand Marie France Mailhos li fiha qed titlobna nagħtuha informazzjoni dwar
liema huma l-aktar dati konvenjenti għalina biex nospitaw grupp ta’ żgħażagħ għal skambju
kulturali fix-Xagħra matul ix-xahar ta’ Ottubru li ġej. Il-Kunsill qabel li dan l-iskambju
għandna namalgawh mal-festival ta’ prodotti tipiċi li ser norganizzaw fis-27 u 28 ta’
Settembru li ġej.
18. E-mail mingħand Anton Bugeja u iffirmata minn ħdax-il persuna li fiha qed joġġezzjonaw li
jsiru sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar fit-triq id-dejqa bejn l-Azzjoni Kattolika u Triq lArċipriet Ġużepp Diacono. Ser ninfurmaw lil Tranport Malta b’dan.
19. Ċirkulari mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali dwar servizz ta’ social work imniedi midDipartiment tal-Anzjani u l-Kura fil-Kommunita’ għal persuni li għandhom ‘il fuq minn sittin
sena. Il-Kunsill innota l-kontenut.
20. E-mail mingħand Corinne Portelli li fiha qed titlob li tintervista lil rappreżentant tal-Kunsill
Lokali tagħna dwar issues relatati mal-bajja tar-Ramla l-Ħamra. Din l-intervista saret fluffiċċju amministrattiv nhar il-Ġimgħa 21 ta’ Marzu mad-Deputat Segretarju Eżekuttiv Ivan
Attard.
21. E-mail mill-EDIC Gozo Office li fiha qed jinfurmawna li nhar is-Sibt 22 ta’ Marzu 2014 ser
issir diskussjoni f’Għawdex ma’ numru ta’ kandidati li ser jikkontestaw l-elezzjonijiet talParlament Ewropew f’Mejju li ġej. Il-Kunsill innota l-kontenut.
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22. E-mail mingħand Orietta Grech f’isem il-Ministeru għal Għawdex b’informazzjoni dwar ilweb portal www.visitgozo.com li għadha kemm tnediet bil-għan li tirreklama l-attivitajiet li
jkunu qed jiġu organizzati f’Għawdex matul is-sena. Il-Kunsill innota l-kontenut.
23. E-mail mingħand Dr. Peter Agius, Kap tal-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew f’Malta, li fiha
qed jinforma lill-Kunsilli Lokali li dan l-uffiċċju huwa dispost li jikkollabora magħhom
f’inizjattivi li jistgħu jittieħdu bil-għan li ċ-ċittadini jkunu infurmati aħjar dwar l-irwol talParlament Ewropew u l-ħidma tal-MPEs. Il-Kunsill innota l-kontenut.
24. E-mail mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali li fiha qed jistiednu lis-Sindki, Kunsilliera u
Segretarji Eżekuttivi sabiex jattendu għal konferenza bl-isem ‘Homer Open Data conference’
li saret f’Malta fil-11 ta’ Marzu 2014. Il-Kunsill innota l-kontenut.
25. E-mail mill-Uffiċċju Elettorali dwar ir-reviżjoni tar-reġistru elettorali għall-elezzjoni
ġenerali. Il-Kunsill innota l-kontenut.
26. E-mail mingħand Icomos Malta li fiha qed jistiednu rappreżentanza tal-Kunsill sabiex
tattendi għal-laqgħa ġenerali annwali tal-istess għaqda li ser issir nhar l-Erbgħa 26 ta’ Marzu.
Il-Kunsill innota l-kontenut.
27. Ċirkulari mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali b’informazzjoni dwar numru ta’ Kunsilli
Lokali mill-Italja li huma interessati sabiex jissieħbu f’ġemellaġġi ma’ lokalitajiet Maltin. IlKunsill innota l-kontenut.
28. E-mail mingħand Joyce Borg, rappreżentanta tal-Awtorita’ Maltija għall-Affarijiet talKonsumatur, dwar attivita’ tal-familja organizzata mill-istess Awtorita’ nhar il-Ġimgħa 7 ta’
Marzu 2014. Il-Kunsill innota l-kontenut.
29. E-mail mingħand Noel Bartolo, Direttur fid-Dipartiment tal-Kummerċ, li fiha qed jagħti
informazzjoni dwar l-Premjijiet Nazzjonali għal Appoġġ lill-Intrapriża. L-applikazzjonijiet
għal dan il-premju jibqgħu jintlaqgħu sa mhux aktar tard minn nhar il-Ġimgħa 28 ta’ Marzu
2014. Il-Kunsill innota l-kontenut.
30. E-mail mingħand Charlene Mercieca Magro, rappreżentanta tal-kumpanija Greenpak, li fiha
qed tistaqsi lill-Kunsilli Lokali jekk humiex interessati li jipparteċipaw f’inizjattiva ta’ ġbir
ta’ ħwejjeġ użati għar-riċiklaġġ. Din l-inizjattiva, simili għal inizjattivi oħra li saru fil-passat,
hija skedata li ssir matul ix-xahar ta’ Mejju 2014. Il-Kunsill iddeċieda li għandna nesprimu linteress tagħna li nipparteċipaw f’din l-inizjattiva li kienet suċċess fid-darbtejn li ġiet
organizzata sa issa (Ottubru 2013 u Jannar 2014).
31. E-mail mingħand Pauliana Said, rappreżentanta tal-kumpanija 3a Accountants,
b’informazzjoni dwar seminar bit-tema ‘Time Management’ li ser isir nhar it-Tlieta 25 ta’
Marzu fl-uffiċċju tagħhom fil-Belt Victoria. Il-Kunsill innota l-kontenut.
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32. E-mail mill-Awtorita’ għas-Saħħa u s-Sigurta’ fuq il-Post tax-Xogħol b’informazzjoni dwar
żewġ seminars li ser isiru fl-10 ta’ April u fit-30 ta’ Mejju rispettivament u li għalihom qed
jiġu mistiedna l-Kunsilli Lokali. Il-Kunsill innota l-kontenut.
33. E-mail mingħand Gertrude Abela, President tal-Europa Donna Malta, b’informazzjoni dwar
breast cancer awareness walk li ser issir nhar il-Ħadd 6 ta’ April 2014 fid-9.30am. Il-Kunsill
innota l-kontenut.
34. Invit mir-Rev. Dun Nazju Borg, Arċipriet tal-Parroċċa tal-Qala, li fiha qed jistieden lisSindki, Viċi Sindku u Kunsilliera għall-25 edizzjoni tal-Gozo International Celebration –
Easter Edition li ser isir nhar is-Sibt 5 ta’ April 2014 fil-Parroċċa ta’ San Ġużepp il-Qala. IlKunsill innota l-kontenut.
35. E-mail mid-Dipartiment tal-Kunsilli Lokali b’informazzjoni dwar inizjattiva meħuda millPuttinu Cares Children’s Cancer Support Group sabiex jintraw figolli ħalli ngħinuhom
ikomplu x-xogħol siewi biex jilħqu l-għanjiet nobbli li għandhom quddiemhom. Il-Kunsill
innota l-kontenut.
36. E-mail mingħand Joseph Portelli li fiha qed jitlob lill-Kunsill sabiex jistudja l-possibilita’ li
japplika għal finanzjament mill-programm EAFRD tal-Unjoni Ewropea sabiex jikkonserva ilWied ta’ Ġnien Imrik. Ser inkellmu lill-MEUSAC dwar dan.
37. E-mail mill-MEUSAC dwar diskussjoni bit-tema ‘L-Ewropa xi tfisser għall-bdiewa u rraħħala?’ li saret nhar it-Tlieta 18 ta’ Marzu 2014 fl-Istitut tal-Agribusiness tal-MCAST
f’Ħal-Qormi. Il-Kunsill innota l-kontenut.
38. Ittra mingħand is-Segretarju Parlamentari Dr. Franco Mercieca b’informazzjoni dwar seminar
pubbliku ta’ konsultazzjoni dwar l-istrateġija nazzjonali għall-kura tad-dimensja. Dan isseminar sar nhar is-Sibt 22 ta’ Marzu f’lukanda ewlenija l-Furjana. Il-Kunsill innota lkontenut.
39. E-mail mingħand Natalie Falzon ta’ Epsilon-Adi Consortium li fiha qed tistieden lil
rappreżentanza mill-Kunsill sabiex tattendi għal laqgħa ta’ informazzjoni dwar l-immaniġġjar
tas-siti Natura 2000 f’Għawdex. Din il-laqgħa saret nhar is-Sibt 22 ta’ Marzu 2014 filMinisteru għal Għawdex. Il-Kunsill innota l-kontenut.
40. E-mail mill-MEPA dwar it-tnedija uffiċjali tal-konsultazzjoni pubblika rigward il-Pjan
Strateġiku għall-Ambjent u l-Iżvilupp. Il-Kunsill innota l-kontenut.
41. E-mail mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali li fiha qed tistieden rappreżentanza mill-Kunsill
Lokali sabiex tattendi għal seminar dwar teknoloġija ġdida għat-tiswija tat-toroq li ser isir
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nhar it-Tlieta 8 ta’ April 2014 fl-uffiċini tal-istess Assoċjazzjoni. Għal din il-laqgħa ser
jattendu l-Kunsillier Victor Zammit u Salvu Bonello.
42. E-mail mingħand Michael Gatt, Manager tal-Gozo Action Group, dwar it-tnedija ta’ sejħa
għal proġetti taħt Measure 413.6 tal-Programm Leader. Is-sejħa tiftaħ nhar it-Tlieta 1 ta’
April 2014 u tagħlaq nhar l-Erbgħa 30 ta’ April 2014. Kif diġa’ ġie deċiż aktar kmieni matul
din il-laqgħa, il-Kunsill ser japplika taħt din is-sejħa biex jorganizza festival ta’ prodotti tipiċi
f’Settembru li ġej.
43. E-mail mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali dwar seminar organizzat mill-Ministeru tatTuriżmu bit-tema ‘Facilitating Tourism to the Mediterranean’ li ser isir nhar il-Ġimgħa 11 ta’
April 2014. Il-Kunsill innota l-kontenut.
44. Email mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha qed jistiednu lis-Segretarji Eżekuttivi u lillmembri tal-Kunsill sabiex jattendu għal laqgħa pubblika dwar ir-riforma fis-sistema talGwardjani Lokali li ser issir nhar is-Sibt 29 ta’ Marzu fil-Grand Hotel, l-Imġarr Għawdex.
Għal din il-laqgħa ser jattendi d-Deputat Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard.
45. Ittra mingħand Norman Saliba, Head of Marketing tal-Malta Football Association, li fiha qed
jinforma lill-Kunsilli Lokali u lill-għaqdiet sportivi tal-lokalita’ b’opportunita’ li l-MFA qed
toffrilhom biex jorganizzaw gruppi ta’ sportivi li huma interessati jipparteċipaw fil-UEFA
European Under 17 Championship fid-9, 12 u 15 ta’ Mejju 2014. Il-Kunsill innota l-kontenut.
46. Ċirkulari mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali b’invit mingħand is-Sur Gu Hongxing,
Direttur taċ-Ċentru Kulturali Ċiniż f’Malta, għal lecture pubbliku bit-tema ‘Beijing’s Urban
Planning’ li ser isir nhar it-Tnejn 14 ta’ April fis-6.30pm fl-istess Ċentru fil-Belt Valletta. IlKunsill innota l-kontenut.
47. Ċirkulari mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali bi stedina għal dawk is-Sindki, Viċi Sindki,
Kunsilliera u Segretarji Eżekuttivi li jixtiequ jiffurmaw parti mill-working group li twaqqaf
biex jiddiskuti l-futur tal-Kunsilli Lokali. Il-Kunsill innota l-kontenut.
48. Ittra mingħand Stefan Attard, leader tal-Kor Schola Cantorum Jubilate, li fiha qed jistieden
lill-Kunsill sabiex jattendi għall-Kunċert ‘Requiem’ li ser isir fil-Bażilika ta’ Marija Bambina
fl-okkażjoni tal-ewwel ċentinarju mill-wasla tal-istatwi tal-Ġimgħa l-Kbira fix-Xagħra. IlKunsill innota l-kontenut.
49. Ittra mingħand Joseph Bajada, Segretarju tal-Banda Victory, li fiha qed jitlob lill-Kunsill
jikkollabora mal-Banda fl-organizazzjoni ta’ wirja tal-Ġimgħa l-Kbira li ser issir fil-Każin flokkażjoni tal-festi tal-Ġimgħa Mqaddsa. Il-Kunsill iddeċieda li għandna nikkollaboraw malBanda Victory fl-organizazzjoni ta’ din l-esebizzjoni billi nħallsu l-ispejjeż tal-istampar talposters.
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Il-Kunsillier Dr. Joseph Attard irtira mil-laqgħa fit-8.00pm.

Ilmenti mir-residenti:
1. Talba mingħand Victor Bigeni ta’ 84, Triq Sant’Anton, sabiex titranġa bankina miksura ma’
propjeta’ tiegħu fi Triq il-Knisja. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
2. Talba mingħand George Rapa ta’ ‘Tal-Grass Court’, Triq Ta’ Ġorf, sabiex titwaħħal ħadida
(stand) mal-flats li għandu fl-istess triq sabiex iż-żibel ikun jista’ jiddendel magħha. IlKunsill qabel li din l-istand għandha teħel fil-post indikat.
3. Talba mingħand Raymond Farrugia ta’ ‘Our Lady of Victory’, Triq Ta’ Karkar, sabiex
jitranġa bis-siment passaġġ pubbliku li jagħti għall-għelieqi fl-inħawi tal-Għejun. Ser
niċċekkjaw eżatt x’jinvolvi dan ix-xogħol.
4. Talba mingħand Joseph Farrugia ta’ ‘Our Nest’, Vjal it-Tmienja ta’ Settembru, sabiex
titranġa l-għatba tar-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
5. Talba mingħand Pawlu Spiteri ta’ ‘Warda Mistika’, Triq il-Knisja, sabiex titranġa t-tappiera li
hemm quddiem ir-residenza tiegħu. Din it-tappiera nfaqgħet b’xi trakk u qed jitlob li ttappiera l-ġdida ssir tal-ħadid biex tkun b’saħħitha. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu
jsir.
6. Talba mingħand Charlie Attard ta’ 106, Triq Bullara, sabiex jitranġa quddiem ir-residenza
tiegħu bis-siment. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
7. Talba mingħand Michael Refalo ta’ 60, Triq it-Tiġrija, sabiex jitranġa quddiem ir-residenza
tiegħu bis-siment. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
8. Ilment mingħand il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar dwar it-tabella direzzjonali li hemm fit-tarf
ta’ Triq Mikiel Farrugia (il-parti ta’ isfel). Din it-tabella mhix qed turi d-direzzjoni b’mod
korrett. Il-Kunsill qabel li għandna naraw fejn ser teħel din it-tabella.
9. Talba mingħand il-Kan. Dun Ġużepp Sultana ta’ 109, Triq it-Tiġrija, sabiex titranġa lbankina quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
10. Talba mingħand Francis Muscat ta’ 91, Triq Ta’ Bullara, sabiex titranġa rampa bis-siment fi
Triq l-Għeżien. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
11. Talba mingħand Roderick Galea ta’ ‘Galea’, Triq it-Tiġrija, sabiex titranġa r-rampa ta’
quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
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12. Talba mingħand Carmen Buttigieg ta’ 52, Triq Ta’ Ġorf, sabiex isir no parking quddiem irresidenza tagħha għax qed jipparkjaw il-karozzi u ma tkunx tista’ toħroġ. Il-Kunsill qabel li
għandna nibagħtu lil Transport Malta sabiex isir traffic management plan f’din it-triq.
13. Talba mingħand Annunziata (Lonza) Mc Neeney ta’ ‘Erbgħa ta’ Lulju’, Triq Kortoll, sabiex
jitkomplew is-sinjali sofor ta’ quddiem il-garaxx tagħha għax qed jipparkjaw u qed ikun
hemm ostaklu biex toħroġ mill-garaxx. Il-Kunsill qabel li għandna nitolbu lis-Sinjura Mc
Neeney sabiex iġġib il-permess bil-miktub mingħand is-sid tad-dar ta’ quddiemha fejn qed
jiġi proposta illi jsiru dawn is-sinjali sofor.
14. Talba mingħand Victor Attard ta’ 18, Trejqet Ġorġ Cini, sabiex titranġa l-bankina tal-garaxx
li għandu fi Triq San Ġużepp. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
15. Talba mingħand Giuliana Azzopardi ta’ 111, Triq Ġnien Xibla, sabiex nagħmlu talba lil
Transport Malta ħalli s-sinjali sofor u l-kaxxa tad-disabled li hemm qrib ir-residenza tagħha
jitneħħew għax qed ikun hemm nuqqas kbir ta’ parking. Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel
li għandna nitolbu lil Transport Malta sabiex tagħmel traffic management plan għal din ilparti fi Triq Ġnien Xibla.
16. Talba mingħand Carmelo Hili ta’ 32, Triq Ġnien Xibla, sabiex isir reserved parking bay
għad-disabled quddiem ir-residenza tiegħu. Din il-materja ser tiġi inkluża fit-traffic
management plan li qed nitolbu lil Transport Malta sabiex tagħmel għal din il-parti fi Triq
Ġnien Xibla.
17. Talba mingħand Anthony Galea ta’ Triq San Ġorġ Preca sabiex titranġa r-rampa tar-residenza
tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
18. Talba mingħand Joseph Xerri ta’ ‘Fjura fix-Xagħri’, Triq Mikelanġ Pace, sabiex jingħata lmaterjal ħalli titranġa rampa li hemm fi Triq Għajn Damma. Ix-xogħol ser jagħmlu hu. IlKunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
19. Talba mingħand Anthony Refalo ta’ ‘Martone’, Triq Mikiel Farrugia, f’isem ix-Xagħra Boċċi
Club sabiex jingħataw il-materjal ħalli jitkompla x-xogħol fuq it-tinda li saret dan l-aħħar filkalata li għandhom fil-playing field. Il-Kunsill qabel li għandu jagħti l-materjal mitlub bi
spiża li ma teċċedix is-somma ta’ € 80.
20. Talba mingħand Maria Tabone ta’ 36B, Triq Jannar, sabiex isiru sinjali li jipprojbixxu lipparkjar faċċata tar-residenza tagħha. Is-Sinjura Tabone għandha l-permess tas-sid ta’
faċċata tagħha. Il-Kunsill qabel li għandna nibagħtu l-ħaddiema assenjati magħna sabiex
jirranġaw il-fossa tad-drenaġġ li hemm quddiem din ir-residenza qabel ma ssir din it-talba lil
Transport Malta.
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21. Talba mingħand Julie Bigeni ta’ ‘Zen Beauty Salon’, Triq it-Tiġrija, sabiex isir sinjal
loading/unloading man-naħa tal-ħanut tagħha. Il-Kunsill qabel li għandna nagħmlu talba lil
Transport Malta.
22. Talba mingħand Emmanuel Sacco ta’ 9, Triq George Mc Adam, sabiex jitranġa ħajt tassejjieħ perikoluż fi Triq il-Knisja (qabel tasal għaċ-ċimiterju parrokkjali). Il-Kunsill qabel li
għandna nibagħtu l-ħaddiema assenjati magħna biex jaraw x’hemm bżonn isir ħalli dan il-ħajt
jitranġa malajr kemm jista’ jkun.
23. Talba mingħand Nicholas Magro ta’ ‘Dar il-Bebbux’, Triq Masri, sabiex isir xogħol ta’
patching f’din it-triq peress li fiha ħafna ħofor. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
24. Talba mingħand Victor Said ta’ 49, ‘Concetta’, Triq Jannar sabiex titqaxxar biċċa mit-triq
quddiem ir-residenza tiegħu peress li qed iżomm l-ilma. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.
25. Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex jiġu estiżi s-sinjali sofor li hemm filkantuniera bejn il-Plots ta’ Dun Anton u Triq Gajdoru. Il-Kunsill qabel li għandna nagħmlu
talba lil Transport Malta.
26. Talba mingħand Anthony Bajada ta’ 47, Triq Ġnien Imrik, sabiex isiru sinjali li jipprojbixxu
l-ipparkjar madwar metru fuq kull naħa tal-garaxx li għandu fi Triq Ġnien Imrik. Il-Kunsill
qabel li għandna nagħmlu talba lil Transport Malta.
27. Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex nerġgħu nfakkru lill-Ministeru dwar ilcrash barriers li kellhom isiru fi Triq Għajn Ħosna. Is-Sindku Joe Cordina qal li l-Kunsill
kiteb lill-Ministeru għal Għawdex diversi drabi dwar dan u kien intlaħaq ftehim illi l-Kunsill
jixtri l-materjal u x-xogħol isir mill-ħaddiema tal-Ministeru.
28. Il-Viċi Sindku Aaron Agius semma li qed ikollna diversi problemi mal-kuntrattur li huwa
responsabbli mill-manutenzjoni tad-dwal tat-toroq. Is-Sindku qal li minn informazzjoni li
għandu, il-kuntratt preżenti ser jiskadi fil-ġimgħat li ġejjin u r-Reġjun Għawdex ser joħroġ
sejħa ġdida. Barra minn hekk, il-manutenzjoni tad-dwal tat-toroq ser taqa’ taħt irresponsabbilita’ tar-Reġjun. Għaldaqstant, ġie deċiż li għalissa għandna nibqgħu nużaw isservizzi tal-kuntrattur preżenti sakemm jiġi konkluż dan il-proċess min-naħa tar-Reġjun.
Sadanittant, ser nitkellmu wkoll mal-kuntrattur Chris Gauci biex naraw eżattament kif qed
jaħdem ma’ xi Kunsilli Lokali oħrajn fil-manutenzjoni tal-imsemmija bozoz tat-toroq.
29. Il-Viċi Sindku Aaron Agius qal li għandna nkellmu lill-Pulizija biex naraw xi żviluppi kien
hemm rigward it-talba li għamilna fil-passat biex jibda jiġi provdut servizz ta’ pulizija ħdejn
il-Mużew tal-Bniet fi Triq Jannar fil-ħin li t-tfal ikunu ħerġin mil-lezzjonijiet tad-duttrina. IlKunsill qabel ma’ dan.
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30. Talba mingħand Silvio Gafa’ sabiex jitranġa passaġġ bis-siment fi Triq Għajn Wajtar. IlKunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar irtira mil-laqgħa fid-8.45pm.

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 21 ta’ April 2014 fil5.30pm b’aġenda li tkun komunikata aktar ‘il quddiem.
Il-laqgħa spiċċat fid-9.00pm.

Joe Cordina
Sindku

Ivan Attard
Deputat Segretarju Eżekuttiv
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