Minuti tat-tliet mitt laqgħa u waħda tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra li
saret nhar it-Tnejn 16 ta’ Ġunju 2014 fil-5.30pm fl-uffiċċju
amministrattiv tal-Kunsill. Din hija wkoll id-disgħa 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:
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 300 li saret nhar it-Tnejn 19 ta’ Mejju 2014 wara li saru lkorrezzjonijiet meħtieġa.
Punti mqajma mill-minuti
Il-Kunsillier Dr. Joseph Attard staqsa dwar jekk kienx hemm xi żviluppi rigward ilmonument tal-Assedju l-Kbir f’Misraħ il-Vitorja. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li
għadna qed nistennew risposta min-naħa tal-Fondazzjoni Valletta 2018 dwar it-talba li
għamilna fi Frar li għadda biex dan il-monument ikun parzjalment iffinanzjat minn din
il-Fondazzjoni.
Il-Kunsillier Dr. Joseph Attard staqsa dwar it-traffic management plan ta’ Pjazza
Sant’Anton. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li minn informazzjoni li għandu, din ser
tinżebagħ mill-ħaddiema tad-Dipartiment tat-Toroq sal-aħħar ta’ Ġunju.
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Approvazzjoni tal-Quarterly Financial Report għall-perijodu bejn
Jannar u Marzu 2014
Is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard ippreżenta lill-Kunsill il-quarterly financial report
għall-ewwel tliet xhur tas-sena 2014. Bejn Jannar u Marzu 2014, il-Kunsill Lokali taxXagħra kellu dħul finanzjarju ta’ € 147,445.28c u ħruġ finanzjarju ta’ € 153,254.20c.
B’hekk, fil-31 ta’ Marzu 2014, il-Kunsill kellu żbilanċ finanzjarju ta’ € 5,808.92c.
Dan l-iżbilanċ minimu fil-fondi tal-Kunsill huwa dovut għall-fatt li matul ix-xahar ta’
Jannar, il-Kunsill ħallas l-ispejjeż tal-madum porfido li qed jintuża fil-proġett
‘Network of Leisure Parks in Xagħra’ iffinanzjat minn Miżura 313 tal-Programm
Leader, liema spiża kienet tammonta għal € 45,961.00. Dan l-ammont diġa’ ġie
claimed mal-Paying Agency tal-Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli, Ambjent u
Tibdil fil-Klima iżda sal-lum għadna ma rċivejna l-ebda pagament.
Il-Kunsilliera eletti f’isem il-Partit Nazzjonalista qalu li huma kienu ser japprovaw
dan ir-rapport finanzjarju fuq il-premessa li dan qed jagħti stampa vera u reali talqagħda finanzjarja tal-Kunsill u wara li s-Sindku ta spjegazzjoni dwar x’ikkawża dan
l-iżbilanċ minimu fil-fondi tal-Kunsill. Is-Sindku qal li aktar tard matul din is-sena,
dan l-iżbilanċ ser jiġi senat permezz tal-fondi li għandna nirċievu mill-Programm
Leader tal-Unjoni Ewropea wara li jiġu settled il-claims li qed nagħmlu għall-flus
dovuti lilna minn dan il-Programm.
Ir-rapport ġie approvat unanimament mill-Kunsill.
Il-laqgħa tal-Kunsill ġiet sospiża fis-6.10pm biex il-Kunsill seta’ jitkellem ma’
rappreżentanti tax-Xagħra Historical Re-enactment Group, Dr. Aaron Attard Hili u lW.R. Dun Ġużepp Cini li ġew jiddiskutu xi punti mal-Kunsill. Il-laqgħa tkompliet fis6.25pm.

Komunikazzjonijiet tas-Sindku fosthom il-proġett Network of Leisure
Parks in Xagħra, l-organizazzjoni tal-festival ta’ ikel tradizzjonali
Għawdxi, ħatra ta’ ambaxxatriċi lokali taż-żgħażagħ, xogħol ta’
asfaltar fi Triq Marsalforn, aġġudikazzjoni tat-tenders relatati malproġett ta’ bankini ġodda għal Pjazza l-Vitorja u kostruzzjoni ta’
kanal għall-ilma tax-xita iffinanzjat minn Miżura 313 tal-Programm
Leader, ix-xogħol ta’ asfaltar ta’ Pjazza l-Vitorja u Vjal it-Tmienja ta’
Settembru, ingaġġ ta’ skrivan (skala 15) mal-Kunsill, l-organizazzjoni
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ta’ attivitajiet kulturali matul ix-xhur tas-sajf, organizazzjoni ta’
korsijiet edukattivi matul ix-xhur tas-sajf 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-ġnien pubbliku
fi Triq il-Mitħna u fl-għalqa ta’ maġenb il-playing field fi Vjal it-Tmienja ta’
Settembru jinsab fl-aħħar fażi tiegħu. Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li għandna
noħorġu sejħa għall-kwotazzjonijiet għall-provvista, trasport u twittija ta’ ħamrija
tajba għall-estensjoni tal-playing field. Ser nagħmlu kundizzjoni li l-ħamrija ma tridx
tkun tikkonsisti minn materjal riċiklat jew tkun taflija u li trid tkun approvata millKunsill qabel tinġieb fuq il-post. Is-Sindku qal li x-xogħol fuq il-belvedere ż-żgħir ta’
Triq Gajdoru jinsab lest u għadu kif beda x-xogħol fuq il-belvedere l-kbir fl-istess triq,
liema xogħol qed isir mill-kuntrattur Joseph Mercieca. Il-Kunsill qabel li għandna
nkomplu nagħmlu iżjed pressjoni mal-partijiet kollha involuti f’dan il-proġett biex ixxogħol jiġi konkluż fl-iqsar żmien possibbli.
Il-laqgħa ġiet sospiża fis-6.40pm biex il-Kunsill seta’ jitkellem ma’ rappreżentanti tasSoċjeta’ Filarmonika Victory u tal-Azzjoni Kattolika li ġew jiddiskutu xi punti malKunsill.
Il-laqgħa tkompliet fis-6.55pm. Wara li tkompliet il-laqgħa, is-Sindku propona u lKunsill qabel li għandna nitolbu lis-Sinjura Josephine Azzopardi f’isem l-Azzjoni
Kattolika Xagħra sabiex tippreżenta t-talba li għamlet permezz ta’ ittra uffiċjali biex
tittieħed deċiżjoni fil-laqgħa li jmiss.
2. Is-Sindku Joe Cordina qal li l-Kunsill jinsab għaddej bil-preparamenti tiegħu għallorganizazzjoni tal-festival ta’ ikel tradizzjonali Għawdxi f’Misraħ il-Vitorja nhar isSibt 28 u l-Ħadd 29 ta’ Settembru 2014. Sal-lum, għadna ma rċivejna l-ebda risposta
min-naħa tal-Gozo Action Group dwar jekk it-talba li għamilna għall-finanzjament ta’
din l-attivita’ taħt Miżura 413 tal-Programm Leader ġietx aċċettata jew le. Is-Sindku
propona u l-Kunsill qabel li għandna nerġgħu nistiednu lis-Sur Vincenzo De
Leonardis sabiex jiġi għal żjara qasira fix-Xagħra ħalli niddiskutu flimkien miegħu lorganizazzjoni ta’ din l-attivita’. Il-Kunsill qabel ukoll li għandna niddiskutu mas-Sur
De Leonardis il-proposta li jinġabu siġar tat-tin mill-Italja għal dawk l-individwi
Xagħrin li diġa’ urew l-interess tagħhom li jikkultivaw dawn is-siġar.
3. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li l-Kumitat Vot 16 fi ħdan id-Dipartiment
tal-Gvern Lokali qed jeżiġi li naħtru ambaxxatur / ambaxxatriċi lokali taż-żgħażagħ.
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Is-Sindku qal li din il-materja diġa’ ġiet diskussa f’laqgħat preċedenti tal-Kunsill u
kien hemm qbil li ssir rotation tat-tliet studenti femminili li wrew l-interess tagħhom li
jokkupaw din il-kariga. Għaldaqstant, is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li għandna
naħtru lis-Sinjorina Miriam Xerri sabiex isservi f’din il-kariga għas-sitt xhur li ġejjin,
jiġifieri mill-1 ta’ Lulju sal-31 ta’ Diċembru 2014. Ser ninfurmaw lid-Dipartiment
b’din il-ħatra.
4. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill bl-andament tax-xogħol ta’ asfaltar flewwel parti ta’ Triq Marsalforn, liema xogħol qed ikun parzjalment iffinanzjat millIskema tal-Public Private Partnership. Is-Sindku qal li nhar l-Erbgħa 11 ta’ Ġunju
2014, ingħatat l-ewwel kisja ta’ asfaltar biex issa x-xogħol jinsab fl-aħħar fażi tiegħu.
Kien hemm xi problemi mal-kumpanija Karkanja Limited minħabba xi xogħol ta’
kostruzzjoni li qed tagħmel fil-bidu tat-triq u qed nittamaw li dawn jiġu solvuti. IsSindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna noħorġu sejħa pubblika
għall-kwotazzjonijiet jew offerta pubblika għal xogħol ta’ tindif tax-xelter fi Triq
Marsalforn.
5. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li s-sejħa għall-offerta pubblika dwar ixxogħol ta’ bankini ġodda fi Pjazza l-Vitorja u l-kostruzzjoni ta’ kanal għall-ilma taxxita, liema xogħol ser jiġi iffinanzjat minn Miżura 313 tal-Programm Leader, għalqet
illum it-Tnejn 16 ta’ Ġunju 2014 fil-11am. Sa dak il-ħin, intefgħu erba’ offerti li kienu
kif ġej:

Kuntrattur

XOGĦOL TA’ BANKINI ĠODDA FI PJAZZA
L-VITORJA U KOSTRUZZJONI TA’ KANAL
GĦALL-ILMA TAX-XITA

Pinu Attard

€ 180,318.58c

Gatt Tarmac Limited

€ 221,313.14c

Joe Grima

€ 215,319.86c

Road Construction
Company Limited

€ 176,576.70c

Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li għandna ninkarigaw lill-Perit Edward Scerri
sabiex jagħmel aġġudikazzjoni ta’ dawn l-offerti qabel ma tittieħed deċiżjoni finali.
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Fuq proposta tal-Viċi Sindku Aaron Agius, il-Kunsill qabel li għandna nitolbu laqgħa
urġenti mal-Inġiniera Josephine Vella min-naħa tal-Korporazzjoni Enemalta li fiha
niddiskutu ix-xogħol li hemm involut biex il-wires tal-elettriku li hemm mal-ħitan ta’
Pjazza l-Vitorja jinqalgħu u jitgħaddew minn culvert taħt l-art.
6. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li minn informazzjoni li għandu, it-tenders
għax-xogħol ta’ asfaltar ta’ Vjal it-Tmienja ta’ Settembru u Pjazza l-Vitorja, liema
xogħol ser isir min-naħa tal-Ministeru għal Għawdex, ser jiġu ippubblikati matul ilġimgħa li ġejja. Ser inkomplu ninsistu mal-Ministeru għal Għawdex dwar il-ħtieġa li
jsiru dawn ix-xogħlijiet tant neċessarji fil-lokalita’ tagħna kemm jista’ jkun malajr.
7. Is-Sindku Joe Cordina qal li nhar is-Sibt 31 ta’ Mejju 2014 saru l-intervisti lil dawk ilkandidati li applikaw biex jokkupaw il-kariga ta’ skrivan full time fuq bażi back-toback mal-Kunsill Lokali tagħna. Is-Sindku Joe Cordina irrakkomanda lill-Kunsill li
fid-dawl tar-riżultat ta’ din l-intervista fejn kandidata waħda biss ġabet aktar mill-pass
mark, għandna naħtru lis-Sinjorina Manolita Farrugia f’din il-kariga. Il-Kunsill
approva b’mod unanimu r-rakkomandazzjoni tas-Sindku u s-Sinjorina Manolita
Farrugia ser tibda l-impjieg tagħha mal-Kunsill b’effett minn nhar it-Tlieta 1 ta’ Lulju
2014.
8. Il-Kunsill Lokali tax-Xagħra iddiskuta l-organizazzjoni ta’ attivitajiet kulturali matul
ix-xhur tas-sajf. Is-Sindku qal li minħabba l-budget limitat li għandna għaddispożizzjoni tagħna, għandna nkunu kawti ħafna fl-organizazzjoni ta’ dawn lattivitajiet. F’dan il-mument, is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard qara korrispendenza
li rċivejna mingħand ix-Xagħra Historical Re-enactment Group. Dan il-grupp jixtieq
li jtella’ proġett bil-kollaborazzjoni tal-Kunsill. Dan il-proġett jikkonsisti fi spettaklu
ta’ drama u żfin ta’ madwar tletin minuta li matulhom jiġu irrapreżentati l-era talĠgantija, l-Assedju l-Kbir, il-Pesta, it-Tieni Gwerra Dinjija u x-Xagħra llum. Dan lispettaklu, bis-sehem ta’ madwar għoxrin żeffiena u atturi volontarji mil-lokalita’
tagħna, huwa maħsub li jsir matul ix-xhur ta’ Lulju u Awwissu 2014 fi Pjazza lVitorja fil-jiem li l-aktar ikun hawn preżenza qawwija ta’ turisti. Is-Sindku Joe
Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nivvutaw is-somma ta’ € 1500 għal din
l-attivita’ kulturali. Barra minn hekk, il-Kunsill iddeċieda li ssir attivita’ nhar is-Sibt
26 ta’ Lulju 2014 fuq il-belvedere fi Triq il-Knisja. Din l-attivita’ ser issir biex
jitfakkar il-mitejn anniversarju mill-epidemija tal-pesta bubonika fix-Xagħra (1814 –
2014).
9. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li bħalma għamilna matul is-Sajf li
għadda, nerġgħu norganizzaw il-korsijiet tat-Taljan, Franċiż, Ġermaniż u Spanjol
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għall-beginners u għal dawk li jixtiequ jakkwistaw aktar għarfien f’dawn l-erba’
lingwi. F’dan il-mument, is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard qara korrispondenza li
rċivejna mingħand is-Sur John Barnes dwar l-organizazzjoni ta’ story telling sessions
għat-tfal li qegħdin fil-klassijiet tal-Year 4, Year 5 u Year 6. Il-Kunsill qabel li bħalma
għamilna fis-snin preċedenti, għandna ninkarigaw lis-Sur Barnes biex jerġa’
jorganizza dawn is-sessjonijiet ta’ qari għat-tfal fil-librerija pubblika kull nhar ta’
Erbgħa filgħodu matul ix-xhur ta’ Lulju u Awwissu.
10. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li bħala parti mill-programm ta’ attivitajiet
soċjo-kulturali organizzati mill-Kunsill għall-anzjani Xagħrin li jattendu b’mod
regolari fiċ-Ċentru ta’ Matul il-Jum, hemm il-ħsieb li ssir ħarġa Malta għat-trade fair
nhar it-Tlieta 1 ta’ Lulju 2014. Il-Kunsill qabel li għandha ssir din l-attivita’ soċjali li
għaliha qed ikunu mistiedna jattendu l-Kunsillieri kollha.
11. Is-Sindku Joe Cordina għamel riferenza għall-permessi tal-gabbani u kiosks li
jintramaw fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru fil-jiem tal-festa titulari ta’ Marija
Bambina. Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li għal din is-sena, għandna nimxu fuq
l-istess linji tas-snin preċedenti, jiġifieri li jinżammu l-postijiet li kienu ttellgħu bixxorti fir-raba’ leġislatura ta’ dan il-Kunsill. Il-Viċi Sindku Aaron Agius esprima rriservi tiegħu dwar din il-materja u qal li l-Kunsill għandu jaħseb f’alternattivi oħra
biex il-problema tal-allokazzjoni tal-postijiet lill-bejjiegħa ta’ dawn il-gabbani/kiosks
tiġi minimizzata.

Qari tal-Korrispondenza:
1. E-mail mingħand Sabrina Portelli, System Support Executive tal-kumpanija DataByte
Limited, dwar is-sistema WASP – Wages & Salaries Professional li hija software li
jaħdem b’mod awtomatiku s-salarji tal-impjegati tal-Kunsill. Il-Kunsill innota lkontenut.
2. E-mail mingħand Lorna Vella mill-MEPA li fiha qed tinforma lill-Kunsill li l-bilanċ
ta’ flus li fadal taħt l-Urban Improvement Fund u li minnhom jista’ jibbenefika lKunsill huwa ta’ € 113,958.21c. Il-Kunsill innota l-kontenut.
3. E-mail mingħand Oliver Scicluna, Chairman tal-Kummissjoni Nazzjonali Persuni
b’Diżabilita’, li fiha qed jappella lill-Kunsilli Lokali sabiex jiżguraw li l-mod kif isir
it-tiżjin tal-armar fil-festi ma joħloqx ostaklu jew inkonvenjent għall-persuni
b’diżabilita’. Il-Kunsill innota l-kontenut.
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4. E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali b’informazzjoni dwar it-tnedija talprogramm Life+ iffinanzjat minn fondi tal-Unjoni Ewropea. Din is-sejħa tnediet nhar
it-Tnejn 16 ta’ Ġunju. Il-Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli, l-Ambjent u t-Tibdil filKlima ser jorganizza sessjoni ta’ informazzjoni dwar din is-sejħa matul ix-xahar ta’
Lulju. Il-Kunsill innota l-kontenut.
5. E-mail mill-MEUSAC dwar sessjoni ta’ informazzjoni bit-tema ‘eskills for jobs 2014’
li saret nhar l-Erbgħa 11 ta’ Ġunju f’Dar l-Ewropa, il-Belt Valletta. Il-Kunsill innota lkontenut.
6. E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali dwar il-varar tal-Iskema ta’ Finanzjament
tal-Libreriji li sar waqt ċerimonja fil-Birgu nhar il-Ħamis 29 ta’ Mejju. Għal din iċċerimonja attenda s-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard u l-Kunsill Lokali rċieva ssomma ta’ € 600 biex jintefqu f’xiri ta’ kotba għal-librerija lokali.
7. E-mail mingħand Jesmond Micallef, Client Relationship Manager fi ħdan il-MITA,
b’informazzjoni dwar l-ICT Student Placement Programme 2014. Il-MITA qed
tħeġġeġ lill-Kunsilli Lokali u entitajiet governattivi oħra sabiex jingaġġaw studenti
magħhom taħt dan il-placement programme. Il-Kunsill innota l-kontenut.
8. E-mail mingħand Claude Grech mill-Korporazzjoni għax-Xogħol u t-Taħriġ (ETC)
b’informazzjoni dwar il-‘free outreach training provision courses’ organizzati millistess Korporazzjoni. Il-Korporazzjoni qed titlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsilli Lokali
billi dawn joffru l-post fejn jistgħu jsiru dawn il-korsijiet biex hekk it-taħriġ li jingħata
jkun eqreb lejn iċ-ċittadini fil-lokalitajiet rispettivi tagħhom. Il-Kunsill innota lkontenut.
9. E-mail mingħand Paul Gatt, President tal-Assoċjazzjoni Nazzjonali tas-Segretarji
Eżekuttivi, dwar kors professjonali li jittratta l-aspetti prattiċi tal-offerti pubbliċi li qed
isir kull nhar ta’ Erbgħa matul ix-xahar ta’ Ġunju fil-Kunsill Lokali tal-Mosta. Għal
dan il-kors, qed jattendi s-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard.
10. E-mail mingħand Adrian Mifsud mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali b’informazzjoni
dwar kors intensiv ta’ taħriġ li ser jingħata lis-Segretarji Eżekuttivi kollha ta’ Malta u
Għawdex fix-xhur li ġejjin. Dan it-taħriġ ser isir minn fondi tal-programm ‘European
Social Fund’ iffinanzjat minn fondi tal-Unjoni Ewropea u ser iwassal biex isSegretarji jingħataw diploma li tkun akkreditata b’mod internazzjonali. Għal dan it-
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taħriġ li mistenni jibda matul ix-xahar ta’ Ottubru 2014 ser jattendi s-Segretarju
Eżekuttiv Ivan Attard.
11. E-mail mingħand il-kumpanija Citadel Insurance plc li fiha qed jinfurmaw lill-Kunsill
li qegħdin jispezzjonaw ic-CCTV cameras tal-playing field biex ikunu jistgħu jieħdu
deċiżjoni dwar il-claim pendenti tagħna. Il-Kunsill innota l-kontenut.
12. E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha rappreżentanti mill-Kunsilli Lokali
qed ikunu mistiedna jattendu għal djalogu pubbliku bit-tema ‘Għawdex fl-Unjoni
Ewropea’ li sar nhar il-Ħamis 12 ta’ Ġunju fil-Lukanda Ta’ Ċenċ f’Ta’ Sannat. Għal
dan id-djalogu pubbliku attendew il-Kunsilliera Dr. Christian Zammit u Victor
Zammit għan-nom tal-Kunsill Lokali tagħna.
13. E-mail mingħand Stephanie Attard mill-MITA li fiha qed tinforma lill-Kunsill li bissaħħa tal-Avviż Legali 295/2007, bejn il-15 ta’ Ġunju u t-30 ta’ Settembru, ma jistax
isir xogħol fit-toroq Ġebla Ta’ Sansuna, Ġnien Imrik, Ġużeppi Bajada u fl-area kollha
tar-Ramla l-Ħamra minħabba li dawn it-toroq jaqgħu f’żona turistika. Il-Kunsill innota
l-kontenut.
14. E-mail mis-Segretarjat Parlamentari għall-Kunsilli Lokali li fiha l-Kunsill ġie
mgħarraf li l-Onorevoli Dr. Stefan Buontempo ser jagħmel żjara ta’ kortesija fluffiċċju amministrattiv tal-Kunsill nhar il-Ġimgħa 6 ta’ Ġunju 2014. Għal din illaqgħa ta’ kortesija kien hemm preżenti s-Sindku Joe Cordina, il-Viċi Sindku Aaron
Agius u l-Kunsilliera Dr. Christian Zammit u Victor Zammit.
15. E-mail mingħand John Barnes li fiha qed jistaqsi lill-Kunsill dwar jekk jixtieqx li
jerġa’ jorganizza numru ta’ story telling sessions fil-librerija pubblika matul ix-xhur
tas-Sajf għat-tfal li qegħdin bejn Year 4 u Year 6. Din il-materja diġa’ ġiet diskussa
aktar kmieni matul din il-laqgħa.
16. E-mail mingħand l-Avukat Dr. Joe Mifsud li fiha qed jinforma lill-Kunsill li lMinistru għal Għawdex ħatar kumitat biex jikkoordina l-attivitajiet tal-Milied
f’Għawdex. L-iskop tal-kumitat hu li jiġbor l-attivitajiet kollha li jsiru f’Għawdex fi
żmien il-Milied u anke jidentifika proġetti ġodda relatati ma’ dan iż-żmien tas-sena.
Il-Kumitat qed jistieden lill-Kunsilli Lokali, Parroċċi u NGOs biex jibagħtu
informazzjoni dwar l-attivitajiet tagħhom għal dan iż-żmien tas-sena. Is-Segretarju
Eżekuttiv ser jibgħat l-informazzjoni mitluba lil dan il-Kumitat.
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17. Ċirkulari mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali dwar attivita’ li ser issir fl-okkażjoni
tal-jum li fih jitfakkar l-abbuż fuq l-anzjani. Din l-attivita’ saret nhar is-Sibt 14 ta’
Ġunju 2014 fil-Ministeru għall-Familja u Solidarjeta’ Soċjali fil-Belt Valletta. IlKunsill innota l-kontenut.
18. E-mail mingħand Letizia Buttigieg mill-Fondazzjoni għal Servizzi ta’ Ħarsien Soċjali
b’informazzjoni dwar ir-raba’ edizzjoni tal-Kampanja Favur Trobbija Pożittiva
organizzata mill-istess fondazzjoni b’enfasi fuq il-fatt li t-tfal għandu jingħatalhom
rispett fuq l-istess livell tal-membri kollha tal-familja. Il-Kunsill innota l-kontenut.
19. E-mail mingħand Louis Debattista b’informazzjoni dwar attivita’ ‘Clean Up Gozo’ li
qed issir minn grupp ta’ voluntiera kull nhar ta’ Ħadd. L-attivita’ tikkonsisti f’tindif
ta’ bajjiet madwar Għawdex. Il-grupp qed jitlob lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra biex
jikkollabora miegħu f’din l-inizjattiva billi jħallas l-ispejjeż ta’ ingwanti eċċ biex lattivita’ tkun tista’ tkompli ssir. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li
għandna nitolbu lis-Sur Debattista sabiex jagħmel xogħol ta’ tindif fil-bajja ta’ Għajn
Barrani fil-limiti tal-lokalita’ tagħna.
20. E-mail mill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol b’informazzjoni dwar il-Premju
Frans Sammut maħsub biex l-użu tajjeb tal-lingwa Maltija jinfirex fil-ħidmiet li
jwettqu l-entitajiet privati, l-istituzzjonijiet governattivi, il-mezzi tax-xandir u liskejjel kemm fil-komunikazzjoni verbali kif ukoll fil-komunikazzjoni bil-kitba. Innominazzjonijiet għal dan il-Premju jridu jiġu sottomessi sa mhux aktar tard minn
nhar il-Ġimgħa 27 ta’ Ġunju 2014. Il-Kunsillier Dr. Joseph Attard propona u l-Kunsill
qabel li għandna ninnominaw lil Dr. Aaron Attard Hili LLD għal dan il-premju.
21. E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali b’informazzjoni dwar il-Premju Nazzjonali
Ħaddiem tas-Sena 2014 imniedi mill-Ministeru għad-Djalogu Soċjali, Affarijiet talKonsumatur u Libertajiet Ċivili. Saret laqgħa ta’ informazzjoni dwar dan il-premju filMinisteru għal Għawdex nhar it-Tnejn 16 ta’ Ġunju fis-6pm. Il-Kunsill innota lkontenut.
22. E-mail mingħand Nadia Tagliaferro, rappreżentanta tal-kumpanija Greenpak, li fiha
bagħtet il-first quarter recovery report għas-sena 2014. Ir-raħal tax-Xagħra ġie
klassifikat fit-32 post minn total ta’ 36 lokalita’ li fihom qed topera din il-kumpanija.
Bħalma għamilna fil-passat riċenti, ser nitolbu lill-kumpanija Greenpak sabiex
tagħtina suġġerimenti prattiċi dwar kif nistgħu ntejbu r-ranking tagħna.
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23. E-mail mingħand Lillian Vassallo li fiha qed tinforma lill-Kunsilli Lokali li lKummissjoni Ewropea għadha kemm fetħet il-kompetizzjoni għall-ħames premju
‘Access City’ tas-sena 2015, il-Premju Ewropew għall-aċċessibilita’. Il-premju
annwali jirrikonoxxi u jiċċelebra l-bliet għall-isforzi tagħhom u jagħmilha iktar faċli
għall-persuni b’diżabilita’ u l-anzjani biex ikollhom aċċess għal żoni pubbliċi bħal
akkomodazzjoni, żoni fejn jilagħbu t-tfal jew teknoloġiji tal-komunikazzjoni. IlKunsill innota l-kontenut.
24. E-mail mingħand Christianne Fenech, Senior Manager tal-Programm ESF 3.234
LEAP! Project – Building the Future Together, b’informazzjoni dwar dan ilprogramm. Is-Sinjura Fenech qed tistieden lill-NGOs, Kunsilli Lokali u entitajiet
pubbliċi sabiex jinnominaw individwi biex jipparteċipaw f’dan il-proġett. Il-Kunsill
innota l-kontenut.
25. E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha saret stedina lis-Sindki u l-Kunsilliera
biex jattendu għall-Malta Cultural Institute Concert li sar nhar il-Ħadd 8 ta’ Ġunju
2014. Il-Kunsill innota l-kontenut.
26. Ittra mingħand l-Arċipriet Mons. Carmelo Refalo li fiha qed jinforma lill-Kunsill li filpreżent qed isir xogħol strutturali u rinovattiv fiċ-Ċentru tal-Vokazzjonijiet. F’dan iċċentru, il-grupp tal-vokazzjonijiet jeħtieġ mejda tal-billiard, table soccer u xi logħob
ieħor. L-Arċipriet qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill fix-xiri ta’ dan il-logħob. IlKunsill qabel li għandna nixtru table tennis biex titpoġġa f’dan iċ-Ċentru.
27. Ċirkulari mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali li fiha qed tinforma lill-Kunsill li, flokkażjoni tal-European Energy Sustainable Week, l-Assoċjazzjoni ser torganizza
konferenza bl-isem ‘Energy Efficiency Capacity Building’ nhar it-Tlieta 24 ta’ Ġunju
2014 fil-Lukanda Excelsior, il-Belt Valletta. Il-Kunsill innota l-kontenut.
28. Ittra mingħand Joe Grech, Account Management Executive tal-kumpanija GO plc,
b’informazzjoni dwar offerta li qed toffri l-istess kumpanija fuq l-użu tal-linji tattelefon għan-negozji u għall-Kunsilli Lokali. Il-Kunsill qabel li għandna niffirmaw
kuntratt ta’ sentejn mal-kumpanija GO plc biex inkunu nistgħu nibbenefikaw minn
rati aktar vantaġġjużi tat-telefon.
29. Ittra mingħand Dr. Aaron Attard Hili li fiha qed jinforma lill-Kunsill li fl-okkażjoni
tal-mitejn anniversarju mill-ġrajja traġika tal-pesta fix-Xagħra, ser jiġi ippubblikat
ktieb b’tagħrif kompletament ġdid dwar din il-ġrajja. Dr. Attard Hili qed jitlob ilkollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra fil-finanzjament ta’ din il10

pubblikazzjoni. Il-Kunsill Lokali tax-Xagħra qabel li għandna nikkollaboraw marriċerkaturi involuti fil-ġbir ta’ materjal għal din il-pubblikazzjoni billi nħallsu l-ispiża
sħiħa bil-kundizzjoni li: (a) id-drittijiet tal-pubblikazzjoni ikunu tal-Kunsill Lokali
tax-Xagħra; (b) il-Kunsill jingħata ħmistax-il kopja għad-dispożizzjoni tiegħu u (ċ) ilpubblikazzjoni tkun f’idejna sas-Sibt 26 ta’ Lulju biex tiġi imnedija fl-attivita’ li ser
issir fuq il-belvedere ta’ Triq il-Knisja biex tfakkar il-bi-ċentinarju mill-epidemija talpesta fil-lokalita’ tagħna.
30. Ittra mingħand Frank Micallef, Headmaster tal-kulleġġ Stella Maris, dwar żewġ kotba
‘Gozo Legends’ u ‘Comino’ li għadhom kemm ġew ippubblikati mill-istess kulleġġ.
Is-Sur Micallef qed jitlob lill-Kunsill sabiex jixtri ammont ta’ kotba minn dawn biex
ikunu jistgħu jingħataw lit-tfal tal-lokalita’. Il-Kunsill qabel li għandna nixtru żewġ
kopji għall-użu tal-librerija pubblika.
31. E-mail mingħand id-Direttorat tal-Eko-Għawdex fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex li
fiha qed jistiednu lis-Sindku jew rappreżentant tiegħu sabiex jattendi għal laqgħa
pubblika dwar l-użu effiċjenti tal-ilma fis-settur domestiku. Din il-laqgħa ser issir nhar
it-Tnejn 23 ta’ Ġunju 2014. Il-Kunsill innota l-kontenut.
32. E-mail mingħand Vincenzo De Leonardis li fiha qed jistieden rappreżentanza ta’ erba’
persuni mill-Kunsill Lokali tax-Xagħra sabiex jattendu għall-festival annwali tat-tin li
ser isir f’Domus De Maria fl-Italja nhar is-Sibt 28 u l-Ħadd 29 ta’ Ġunju 2014. IlKunsill ta’ Domus De Maria huwa lest li jospita tliet persuni bejn is-26 u t-30 ta’
Ġunju. Għan-nom tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra ser jattendu l-Viċi Sindku Aaron
Agius flimkien mal-Kunsilliera Dr. Christian Zammit u Dr. Joseph Attard.
33. E-mail mingħand il-Bank of Valletta li fiha qed jistiednu rappreżentanza mill-Kunsill
sabiex tattendi għal half day seminar bit-titlu ‘Embracing Changes and Challenges in
New Business Practices’. Dan is-seminar ser isir nhar il-Ġimgħa 20 ta’ Ġunju bejn it8.30am u nofsinhar fil-BOV Head Office f’Santa Venera. Il-Kunsill innota l-kontenut.
34. Memo 15/2014 maħruġ mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali dwar il-posta elettronika
tal-membri tal-Kunsill Lokali. Il-Kunsill innota l-kontenut.
35. E-mail mingħand il-Pulizija li fiha qed jinfurmaw lill-Kunsilli Lokali li kull talba li
ssir fl-uffiċċji tal-Kunsill biex negozji u ħwienet jibqgħu miftuħa sas-sigħat bikrin ta’
filgħodu minħabba l-logħob tat-Tazza tad-Dinja għandha tiġi riferuta lilhom. Dan
minħabba li hemm xi kundizzjonijiet li jridu jiġu rispettati fil-ħruġ ta’ tali permessi. IlKunsill innota l-kontenut.
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36. Memo 16/2014 maħruġ mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali dwar il-performance
management and indicators. Din hija inizjattiva oħra maħsuba biex il-Kunsilli Lokali
jkunu jistgħu jilħqu livell aħjar fil-kwalita’ ta’ servizzi li joffru lill-komunita’ permezz
ta’ indikaturi ewlenin fuq livell nazzjonali. Il-Kunsill innota l-kontenut.
37. Memo 17/2014 maħruġ mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali dwar l-istreaming tallaqgħat tal-Kunsill online u t-tnedija ta’ skema ta’ għajnuna finanzjarja għas-servizz
tal-Internet. Din l-iskema tnediet wara li kien hemm xi Kunsilli Lokali, fosthom ilKunsill Lokali tax-Xagħra, li kellhom problema bl-internet speed. Il-Kunsill qabel li
għandna napplikaw mad-Dipartiment tal-Gvern Lokali għar-rimbors tal-ispejjeż
relatati mal-installazzjoni tas-sistema tal-Melita fl-uffiċċju tagħna.
38. E-mail mingħand Mario Cutajar, Segretarju Permanenti Prinċipali u Segretarju talKabinett, li fiha qed jinforma lill-Kunsilli Lokali li nhar it-Tlieta 1 ta’ Lulju 2014 ser
issir laqgħa tal-kabinett fis-sala tal-iskola sekondarja tas-subien fil-Kulleġġ ta’
Għawdex fl-10am. Ser jattendi s-Sindku Joe Cordina.
39. Ittra mingħand Joseph Bajada, Segretarju tas-Soċjeta’ Filarmonika Victory, li fiha listess Soċjeta’ qed titlob li l-Kunsill Lokali tagħha jikkollabora magħha florganizazzjoni tal-Programm Vokali u Strumentali fl-okkażjoni tal-festa ta’ Marija
Bambina billi jħallas l-ispejjeż tal-PA system, kantanti mistiedna, bandisti barranin u
mużika moderna li qed tinxtara minn fuq l-Internet – spiża ta’ € 1200. Il-Kumitat
jixtieq ukoll li dan il-Programm Mużikali jkun taħt il-Patroċinju tas-Sindku Joe
Cordina. Il-Kunsill qabel li għandna nikkollaboraw mal-Banda Victory florganizazzjoni ta’ dan il-Kunċert bi spiża li ma teċċedix is-somma ta’ € 900.
40. Memo 18/2014 maħruġ mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali dwar korrispondenza
mibgħuta lill-istess Dipartiment mill-Kumitati Reġjonali, Kunsilli Lokali u Kumitati
Amministrattivi. Il-Kunsill innota l-kontenut.
41. E-mail mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali li fiha l-istess Assoċjazzjoni flimkien
mal-Assoċjazzjoni Nazzjonali tas-Segretarji Eżekuttivi qed titlob lill-Kunsilliera u lisSegretarji Eżekuttivi sabiex sa nhar il-Ġimgħa 4 ta’ Lulju 2014 jagħtu l-opinjoni
tagħhom dwar il-ftuħ tal-uffiċċji amministrattivi nhar ta’ Sibt. Il-Kunsill innota lkontenut.
42. Ittra mix-Xagħra Historical Re-enactment Group li fiha qed jinfurmaw lill-Kunsill li
din l-għaqda ser torganizza numru ta’ spettakli żgħar fi Pjazza l-Vitorja matul ix-xhur
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ta’ Lulju u Awwissu 2014 li jirrapreżentaw l-istorja tar-raħal tax-Xagħra minn żmien
it-Tempji tal-Ġgantija sal-ġurnata tal-lum. Din il-materja diġa’ ġiet diskussa aktar
kmieni matul din il-laqgħa. Il-Kunsill qabel li għandna nikkollaboraw ma’ din lgħaqda fl-organizazzjoni ta’ dawn l-attivitajiet bi spiża li ma teċċedix is-somma ta’ €
1500.
43. E-mail mingħand Dr. Evangelista Leuzzi, ko-ordinatur tal-proġett NeMo, li fiha qed
jistieden erba’ rappreżentanti mill-Kunsill Lokali tax-Xagħra sabiex jattendu għal
laqgħa tal-proġett li ser issir fil-Polonja bejn l-1 u l-5 ta’ Lulju 2014. Għan-nom talKunsill Lokali tax-Xagħra ser jattendu s-Sindku Joe Cordina u l-Kunsilliera Maria
Grima.
44. Ittra mingħand Pauline Bailey f’isem il-Kumpanija ‘Wow Gozo’ li fiha s-Sinjura
Bailey qed titlob in-no objection tal-Kunsill sabiex topera non-motorised fitness
activity fil-bajja tar-Ramla l-Ħamra bejn l-1 ta’ Lulju u l-31 ta’ Ottubru 2014. IlKunsill qabel li għandna nagħtu din in-no objection għal din is-sena biss bilkundizzjoni li ma jkunx hemm nuqqas ta’ spazju adekwat fejn in-nies ikunu jistgħu
jgħaddu mumenti ta’ mistrieħ f’din il-bajja.

Ilmenti mir-residenti:
1. Talba mingħand Coronato Vella ta’ 17A, Triq Ġnien Xibla, sabiex jitranġa hajt li
hemm mar-raba’ tiegħu fi Triq l-Imqades. Ir-resident huwa dispost li jekk jingħata lmaterjal, ser jagħmel ix-xogħol hu. Il-Kunsill qabel li għandna nipprovdu l-materjal
neċessarju biex ikun jista’ jsir ix-xogħol mitlub.
2. Talba mingħand Joe Cordina sabiex issir zebra crossing quddiem Tal-Vitorja Mini
Market fi Pjazza l-Vitorja. Il-Kunsill qabel li għandna nirreferu din it-talba lil
Transport Malta.
3. Talba mingħand Anthony Bajada ta’ 98, Triq Sant’Anton, sabiex titranġa rampa
żgħira bis-siment fl-inħawi tal-Għeżien. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
4. Talba mingħand Mary Portelli ta’ Trejqet Ġużeppi Sultana sabiex jiġu estiżi b’metru
s-sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar faċċata tar-residenza tagħha peress li qed ikollha
problema biex iddaħħal il-vettura fil-garaxx jekk ikun hemm il-karozzi ipparkjati
hemmhekk. Il-Kunsill qabel li għandna nirreferu din it-talba lil Transport Malta.
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5. Talba mingħand Loreto Portelli ta’ 14, Triq tal-Masri, sabiex jingħata ftit konkos
f’passaġġ pubbliku li jinsab fl-inħawi tal-Pergla. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.
6. Talba mingħand Vanessa Vella Zarb ta’ 60, Triq l-Imqades, sabiex tinbidel il-bus
shelter li hemm fil-bidu ta’ Triq l-Imqades fejn hemm it-Tempji tal-Ġgantija peress li
dik eżistenti tinsab fi stat ħażin. Il-Kunsill qabel li għandna nirreferu din it-talba lillkumpanija Faces li hija responsabbli mill-installazzjoni ta’ bus shelters ġodda. Fuq
talba tal-Viċi Sindku Aaron Agius, ser niġbdu l-attenzjoni tal-istess kumpanija dwar listat ħażin tal-bus shelter li hemm fi Triq Ġnien Xibla.
7. Talba mingħand Carmela Sultana ta’ 37, Triq Ta’ Karkar, sabiex titranġa l-bankina
quddiem ir-residenza tagħha u ssir forma ta’ rampa biex tkun tista’ tidħol faċilment
bil-wheelchair. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
8. Talba mingħand Paul Scerri ta’ 2, Triq tas-Sruġ, sabiex titranġa l-bankina quddiem irresidenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
9. Talba mingħand Daniel Attard ta’ NB, Triq Ta’ Stellini, sabiex jinżabru żewġ palmiet
li hemm fi Triq Stellini kantuniera ma’ Triq San Ġorġ Preca. Il-Kunsill qabel li
għandna nirreferu din it-talba lid-Dipartiment tal-Agrikultura fi ħdan il-Ministeru għal
Għawdex.
10. Talba mingħand Joe Bartolo ta’ ‘Lortin’, Triq l-Ispiera, sabiex isiru slow signs fi Triq
Ġnien Imrik maġenb l-għalqa tiegħu peress li hemmhekk hemm blind corner u ħafna
sewwieqa qed jibqgħu jsuqu b’veloċita’ qawwija. Il-Kunsill qabel li għandna nirreferu
din it-talba lil Transport Malta.
11. Talba mingħand Charlie Mercieca ta’ ‘Paradise’, Triq Ta’ Bullara, sabiex isir patching
bis-siment fid-daħla ta’ Santa Verna fejn jispiċċa l-asfalt. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir.
12. Talba mingħand Eucharist Refalo ta’ 10, Triq il-Ħamrija, Xewkija, sabiex titranġa bissiment ir-rampa li hemm ma’ post li għandu fi Triq Sruġ. Minħabba li tinsab fi stat
ħażin, ir-rampa eżistenti trid tinqala’ kollha u ssir waħda ġdida minflokha. Il-Kunsill
qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
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13. Talba mingħand Robert James Adey ta’ Ir-Rokna, Flat 7, Triq Ġwann Marija
Camilleri, sabiex (a) titwaħħal tabella li tindika l-isem tat-triq u (b) issir stand li
magħha jkun jista’ jiddendel iż-żibel għal nofs it-triq. Il-Kunsill qabel ma’ dan.
14. Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex jitranġa bis-siment culvert talilma li hemm fi Triq tas-Sruġ. Ser inġibu stima ta’ dan ix-xogħol mingħand ilkumpanija Road Construction Company Limited.
15. Talba mingħand Joseph Refalo ta’ 15, ‘Żernieq’, Triq Ta’ Gajdoru, sabiex issir traffic
management plan fi Triq l-Arċipriet Ġużepp Diacono u Triq Jannar. Il-Kunsill qabel li
għandna ninkarigaw lill-Perit Edward Scerri sabiex jippreparalna draft ta’ traffic
management plan għal din iż-żona.
16. Talba mingħand Victor Axiaq ta’ NB, Triq Marsalforn, sabiex titranġa l-bankina
quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
17. Talba mingħand Anthony Camilleri ta’ 31, Triq Jannar, sabiex isiru sinjali li
jipprojbixxu l-ipparkjar quddiem garaxx li għandu qrib ir-residenza 40 fi Triq Jannar
peress li qed ikun hemm il-vetturi ipparkjati hemmhekk u mhux qed ikun possibbli li
joħroġ il-karozza mill-garaxx. Il-Kunsill qabel li għandna nirreferu din it-talba lil
Transport Malta.
18. Talba mingħand Rose Curmi ta’ ‘Maria Bambina’, Triq San Ġorġ Preca, sabiex issir
manutenzjoni tal-faċċata tar-residenza tagħha. Dan minħabba li saret xi ħsara żgħira
xħin ġew installati l-bozoz li hemm faċċata tal-Mużew tas-Subien. Il-Kunsill qabel li
dan ix-xogħol għandu jsir.
19. Talba mingħand Rose Bajada ta’ 92, Triq Franġisk Camilleri, sabiex jinbena ħajt
imwaqqa’ fi Triq Liberat Grech. Kif ġie deċiż fl-aħħar laqgħa tal-Kunsill, is-Sindku
Joe Cordina ippreżenta stima tax-xogħol involut, liema stima tammonta għas-somma
ta’ € 3820.66c. Il-Kunsill qabel li fid-dawl tal-budget limitat li għandna, din it-talba
għandha terġa’ tiġi diskussa aktar ‘il quddiem.
20. Talba mingħand is-Sindku Joe Cordina sabiex isiru sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar
taħt in-niċċa ta’ San Pawl fl-aħħar parti ta’ Triq Marsalforn. Il-Kunsill qabel li
għandna nirreferu din it-talba lil Transport Malta.
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21. Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex isiru żewġ parking spaces fi Triq
il-Ġebla Ta’ Sansuna. Il-Kunsill qabel li għandna nirreferu din it-talba lil Transport
Malta.
22. Il-Viċi Sindku Aaron Agius ġibed l-attenzjoni tal-Kunsill dwar ġebla perikoluża li
hemm fil-ħajt li qiegħed fuq ir-riħ taċ-ċimiterju parrokkjali tax-Xagħra. Din il-ġebla
qed tinqata’ minn mas-sies u hemm il-periklu imminenti li taqa’ fuq xi ħadd. IlKunsill qabel li għandna niġbdu l-attenzjoni tal-Health & Safety Department, talPulizija u tal-Ministeru għal Għawdex biex tittieħed azzjoni immedjata dwar dan.
23. Il-Viċi Sindku Aaron Agius ġibed l-attenzjoni tal-Kunsill dwar l-istat diżastruż talaħħar parti ta’ Triq is-Sellum. Din il-parti tat-triq taqa’ taħt ir-responsabbilita’ talKunsill Lokali tal-Belt Victoria. Il-Kunsill qabel li bħalma diġa’ għamilna diversi
drabi fil-passat, għandna nerġgħu niktbu lill-Kunsill tal-Belt Victoria biex niġbdulhom
l-attenzjoni dwar l-istat ħażin ta’ din it-triq biex tittieħed azzjoni immedjata.
24. Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex jiġu estiżi s-sinjali li jipprojbixxu
l-ipparkjar fin-naħa ta’ isfel ta’ Triq Gajdoru. Is-Sindku innota li diġa’ saret talba
simili lil Transport Malta fil-passat riċenti u ser insegwu jekk kienx hemm xi żviluppi
dwarha.

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’ Lulju 2014
fil-5.30pm b’aġenda li tkun komunikata aktar ‘il quddiem.
Il-laqgħa spiċċat fit-8.30pm.

Joe Cordina
Sindku

Ivan Attard
Segretarju Eżekuttiv
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