Minuti tat-tliet mija u seba’ laqgħa tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra li
saret nhar it-Tnejn 29 ta’ Diċembru 2014 fil-5.30pm fl-uffiċċju
amministrattiv tal-Kunsill. Din hija wkoll is-sitta u tletin laqgħa tassitt leġislatura ta’ dan il-Kunsill.
Il-laqgħa bdiet b’dawn il-membri preżenti:
Sindku:
Viċi Sindku:
Kunsilliera:

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

Ambaxxatriċi lokali taż-żgħażagħ: Miriam Xerri
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 306 li saret nhar it-Tnejn
24 ta’ Novembru 2014 wara li jsiru l-korrezzjonijiet meħtieġa.
Punti mqajma mill-minuti
Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp dwar it-talba talKunsill sabiex jinbidlu l-mains tal-ilma fl-ewwel parti ta’ Triq it-Tiġrija. Is-Sindku Joe
Cordina wieġeb li dwar din il-materja rċivejna korrispondenza mingħand ilKorporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma, liema korrispondenza se tiġi diskussa aktar tard.
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Il-Kunsillier Victor Zammit esprima d-dubju tiegħu dwar kemm hu possibbli li l-ġebla
li hemm mal-irdum fl-aħħar parti ta’ Triq il-Knisja tiċċaqlaq minn postha mingħajr ma
jinħoloq xi periklu. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li din il-materja diġa’ ġiet diskussa
f’laqgħat preċedenti tal-Kunsill. Is-Sindku qal li ttieħed ukoll il-parir tekniku tal-Perita
Mariella Xuereb u ħarġet offerta pubblika (tender) għax-xogħol tat-tneħħija ta’ din ilġebla. Il-kuntrattur ġie magħżul mill-Kunsill u x-xogħol mistenni jsir fil-ġimgħat li
ġejjin.
Il-Kunsillier Dr. Joseph Attard staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq il-proġett
tal-monument tal-Assedju l-Kbir li huwa propost li jsir fi Pjazza l-Vitorja. Is-Sindku
Joe Cordina wieġeb li l-Kunsill diġa’ ipprova jakkwista fondi għal dan il-proġett
mingħand il-Fondazzjoni Valletta 2018. Huwa informa lill-Kunsill li kemm dwar dan
il-proġett u anke dwar il-proġett tal-asfaltar ta’ Pjazza l-Vitorja għandna laqgħa malOnorevoli Ministru għal Għawdex, Dr. Anton Refalo, nhar il-Ġimgħa 9 ta’ Jannar fil11am fil-Ministeru. Għal din il-laqgħa qed jiġu mistiedna l-Kunsilliera kollha.
Il-Kunsillier Dr. Joseph Attard staqsa wkoll dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq ilħruġ tat-tender relatat mal-manutenzjoni tal-bankini fil-lokalita’ tagħna. Is-Sindku
wieġeb li dan it-tender ser joħroġ dalwaqt.
Il-Kunsillier Dr. Joseph Attard staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp dwar il-pjanta
proposta ta’ Pjazza l-Vitorja wara li jsiru x-xogħlijiet mill-Kunsill. Is-Sindku Joe
Cordina wieġeb li l-pjanta modifikata waslet fl-uffiċċju amministrattiv illum u ser
tintbagħat lir-residenti tal-Pjazza għall-kummenti tagħhom fil-ġimgħat li ġejjin. Ilpjanta ġiet ukoll ċirkolata lill-Kunsilliera preżenti għall-attenzjoni tagħhom.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq il-laqgħa
li kellha ssir mal-kumpanija Greenpak li hija l-kumpanija responsabbli mill-ġbir taliskart riċiklat fil-lokalita’ tagħna. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li din il-laqgħa ser
issir matul ix-xahar ta’ Jannar.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp dwar linstallazzjoni ta’ CCTV cameras fi Triq it-Tafla u fi Triq Għajn Xejba viċin il-bringin-sites. Is-Sindku wieġeb li ninsabu għaddejjin b’diskussjonijiet mal-Inġinier Silvio
Saliba mill-kumpanija VSS Limited biex naraw x’jista’ jsir.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa wkoll dwar jekk kienx hemm xi żvilupp dwar ilħruġ tat-tender relatat mal-ġbir tal-iskart fil-lokalita’ tagħna. Is-Sindku Joe Cordina
wieġeb li s-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard qed jiltaqa’ regolarment mas-Segretarji
2

Eżekuttivi tal-Kunsilli Lokali tas-Sannat u tax-Xewkija sabiex l-offerta pubblika għal
dan is-servizz tinħareġ b’mod konġunt kif ġie deċiż fil-laqgħa preċedenti tal-Kunsill.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa wkoll dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq ilkorrispondenza li tressqet lill-Kunsill mill-Kumitat tax-Xagħra Boċċi Club u millKumitat tax-Xagħra United Football Club, liema korrispondenza ġiet diġa’ diskussa
fil-laqgħa preċedenti tal-Kunsill. Is-Sindku wieġeb li ser jagħti aġġornament dwar din
il-materja aktar tard matul din l-istess laqgħa.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar ix-xogħol li sar fuq il-funtana li hemm filġnien ta’ quddiem il-Mitħna Ta’ Kola. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li l-qolla li kien
hemm fil-funtana kellha titneħħa minħabba li kienet fi stat ħażin. Is-Sindku propona u
l-Kunsill qabel li għandna jinxtara apparat ġdid għall-istess funtana.
Il-Kunsilliera Maria Grima, għan-nom tal-Kunsill, ferħet lil Mro. Ivan Attard għassuċċess miksub minnu u mill-Kor Parrokkjali ‘Voci Angeliche’ fis-sittax-il edizzjoni
tal-Kunċert annwali tal-Milied li sar fil-Knisja Bażilika ta’ Marija Bambina nhar ilĦadd 28 ta’ Diċembru 2014. Il-Kunsill awgura lil Mro. Ivan Attard kull suċċess filkarriera mużikali tiegħu.

Komunikazzjonijiet tas-Sindku fosthom il-proġett Network of Leisure
Parks in Xagħra, ix-xogħol ta’ asfaltar ta’ Pjazza l-Vitorja u Vjal itTmienja ta’ Settembru, ix-xogħol ta’ pavimentar ġdid fi Pjazza lVitorja u kostruzzjoni ta’ storm water culvert, ix-xogħol ta’ asfaltar ta’
Triq Marsalforn, xiri ta’ vettura għall-użu tal-Kunsill, lorganizazzjoni tal-festa tradizzjonali ta’ Sant’Anton Abbati, lorganizazzjoni tal-attivitajiet relatati mal-Karnival, proġetti
iffinanzjati minn fondi tal-Unjoni Ewropea, il-laqgħa annwali tallokalita’ u materji oħra
1. Is-Sindku Joe Cordina ta aġġornament lill-Kunsill dwar ix-xogħlijiet li qed isiru taħt
il-proġett ‘Network of Leisure Parks in Xagħra’ b’finanzjament mill-Programm
Leader tal-Unjoni Ewropa. Is-Sindku informa lill-Kunsill li x-xogħol fuq il-belvederes
wasal fl-aħħar fażijiet tiegħu. Jonqos ftit xogħol ta’ finishing fuq is-siti ta’ Triq
Marsalforn, in-naħa ta’ isfel ta’ Triq Gajdoru, l-għalqa ta’ maġenb il-playing field fi
Vjal it-Tmienja ta’ Settembru u l-ġnien ta’ quddiem il-Mitħna Ta’ Kola. Il-Kunsillier
Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar it-tindif li qed isir f’dawn is-siti. Is-Sindku Joe Cordina
wieġeb li dan ix-xogħol qed isir mill-ħaddiema assenjati mal-Kunsill. Il-Viċi Sindku
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Aaron Agius staqsa dwar is-siġar li tħawlu fil-belvedere tan-naħa ta’ isfel ta’ Triq
Gajdoru. Huwa ġibed l-attenzjoni tal-Kunsill li dawn is-siġar jikbru ħafna u ‘l
quddiem ser itellfu l-veduta tal-bajja tar-Ramla l-Ħamra. Is-Sindku Joe Cordina
wieġeb li dawn saru skont il-permess tal-iżvilupp kif inħareġ mill-Awtorita’ Maltija
għall-Ambjent u l-Ippjanar (MEPA). Il-Kunsill qabel li għandna nerġgħu nitkellmu
mal-konsulent tekniku tal-proġett il-Perit Edward Scerri dwar din il-materja biex
naraw x’jista’ jsir.
2. Is-Sindku Joe Cordina ta aġġornament lill-Kunsill dwar ix-xogħlijiet ta’ asfaltar ta’
Vjal it-Tmienja ta’ Settembru u Pjazza l-Vitorja, liema xogħol ser isir mill-Ministeru
għal Għawdex. Is-Sindku qal li, minn informazzjoni li għandu, ix-xogħol tal-bdil talmains tal-ilma fi Pjazza l-Vitorja u fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru ser jibda
immedjatament wara li jgħaddu l-festi tal-Milied.
3. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li x-xogħol ta’ tisbieħ fi Pjazza l-Vitorja
ser jibda nhar it-Tnejn 5 ta’ Jannar 2015 bil-kostruzzjoni tal-culvert tal-ilma li jibda
mill-Pjazza u jintemm fi Triq l-Ispiera quddiem ir-residenza tal-familja Curmi. Wara
jingħata bidu għax-xogħol fuq il-bankini. Dan ix-xogħol li ser fuq inizjattiva talKunsill Lokali ser ikun iffinanzjat mill-fondi tal-Miżura 313 tal-programm Leader talUnjoni Ewropea.
4. Is-Sindku Joe Cordina ta aġġornament lill-Kunsill dwar ix-xogħol ta’ asfaltar fl-ewwel
parti ta’ Triq Marsalforn, liema xogħol huwa parzjalment iffinanzjat mill-Iskema talPublic Private Partnership (PPP). Is-Sindku informa lill-Kunsill li x-xogħol issa
wasal fl-aħħar fażi tiegħu u kull ma jonqos huwa illi ssir il-kisja tal-wiċċ.
5. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna naslu fi ftehim mas-Sur
Anthony Galea sabiex ninnegozjaw prezz għall-kiri tat-trakk tiegħu, liema trakk qed
jintuża fil-preżent għax-xogħol tal-Kunsill. Dan peress li s-Sur Anthony Galea ser
jirtira mix-xogħol minħabba l-eta’ fi Frar li ġej. Il-Kunsill qabel ma’ dan il-prinċipju.
6. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nikkollaboraw mal-W.R.
Kan. Dun Ġwann Sultana, Rettur tal-Knisja ta’ Sant’Anton Abbati, fl-organizazzjoni
tal-festa tradizzjonali ta’ Sant’Anton li ser tiġi iċċelebrata nhar il-Ħadd 18 ta’ Jannar
2015. Il-Kunsill qabel li, bħalma għamilna fis-snin preċedenti, għandna norganizzaw u
niffinanzjaw is-sehem tal-Banda Victory waqt l-isfilata taż-żwiemel, il-wirja tal-klieb,
l-animazzjoni mużikali waqt din il-wirja u l-wirja tar-rettili li hija proposta li ssir
f’jum il-festa.
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7. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nwaqqfu sotto-kumitat li
jgħin fl-organizazzjoni tal-attivitajiet tal-Karnival fil-lokalita’ tagħna nhar is-Sibt 14 u
l-Ħadd 15 ta’ Frar 2015. Kien hemm qbil li l-ewwel laqgħa ta’ dan is-sotto-kumitat
issir nhar is-Sibt 3 ta’ Jannar fis-2.30pm fl-uffiċċju amministrattiv. Għal din il-laqgħa
qed ikunu mistiedna l-Kunsilliera kollha.
8. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li l-Kumitat ta’ Aġġudikazzjoni fi ħdan ilGozo Action Group aċċetta l-applikazzjoni li kellu l-Kunsill Lokali tax-Xagħra għallirranġar tat-triq maġenb il-belvedere ta’ Triq Gajdoru, it-tisbieħ tar-roundabout ta’
Triq Marsalforn u l-upgrading tal-ġnien pubbliku fi Triq John Otto Bayer. Il-Kunsill
ingħata s-somma ta’ € 123,000 biex jiġi implimentat dan il-proġett sal-aħħar ta’ Mejju
2015. Is-Sindku qal li diġa’ ħriġna t-tender għall-konsulent tekniku li ser jieħu ħsieb
dan il-proġett. Din l-offerta pubblika tagħlaq nhar il-Ħamis 8 ta’ Jannar 2015 fil11am.
9. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li l-laqgħa annwali tal-lokalita’
għandha ssir nhar il-Ħadd 25 ta’ Jannar 2015 fid-9.30am fl-uffiċċju amministrattiv.
Kif tistipula l-Liġi tal-Kunsilli Lokali, ser jinħarġu l-avviżi għal din il-laqgħa u ser
jiġu infurmati r-residenti kollha tax-Xagħra.

Materji oħra:
10. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li l-kwotazzjoni għall-bexx tas-siġar talpalm għalqet nhar l-Erbgħa 3 ta’ Diċembru 2014. L-offerti kwotati kienu kif ġej:

Kuntrattur
Thomas Xerri
Dr. Ronald Cuschieri

Ammont (€) kull treatment
€ 199.50
€ 209.00

Il-Kunsill qabel li din il-kwotazzjoni għandha tingħata lil Thomas Xerri li kellu l-irħas
offerta kwotata.
11. Is-Sindku Joe Cordina qal li irċivejna korrispondenza mingħand is-Sur Ian Paul
Bajada, Aġent Segretarju Eżekuttiv tar-Reġjun Għawdex, li fiha informa lill-Kunsill li
l-festival tat-tin u ikel tradizzjonali Għawdxi li kellu jsir fit-13 u l-14 ta’ Ġunju 2015
ħabat mal-attivita’ ‘Fior d’Argenta’ organizzata mill-Kunsill Lokali tax-Xewkija.
Peress li ż-żewġ Kunsilli Lokali rispettivi (Xagħra u Xewkija) applikaw għall-fondi
taħt l-Iskema ta’ Attivitajiet Kulturali għas-sena 2015 biex jorganizzaw dawn iż-żewġ
attivitajiet, is-Sur Bajada qed jitlob lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra sabiex jipposponi l5

attivita’ tiegħu għal data oħra. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li lattivita’ tagħna għandha ssir fil-weekend ta’ wara, jiġifieri s-Sibt 20 u l-Ħadd 21 ta’
Ġunju 2015.
12. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li fil-jiem li għaddew, huwa iltaqa’
personalment mas-Sur Carmel Attard, is-Segretarju tax-Xagħra Boċċi Club, dwar ittalba tagħhom sabiex il-Kunsill jinstalla d-dawl fil-kalata tal-boċċi. Is-Sindku qal lisSur Attard sabiex il-klabb tal-boċċi jipprova jasal f’arranġament mal-klabb tal-futbol
dwar l-installazzjoni ta’ dan id-dawl. Dan sabiex il-Kunsill ma joħloqx preċedent dwar
dan. Il-Kunsill qabel li għandna nimxu b’dan il-mod.
13. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nkellmu lis-Sur Shaun
Sultana, Segretarju tal-Kumitat tax-Xagħra United Football Club, sabiex jippreżenta
stima tax-xbieki li l-klabb jixtieq jagħmel fil-grawnd tal-futbol. Dan sabiex tittieħed
deċiżjoni dwarhom fil-laqgħa li jmiss.
14. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsilliera li l-Kunsill Lokali tax-Xagħra għadu
kemm rebaħ is-somma ta’ € 15,000 talli ġie runner-up fil-kompetizzjoni talAċċessibilita’ imnedija mis-Segretarjat Parlamentari għall-Persuni b’Diżabilita’ u
Anzjanita’ Attiva. Is-Sindku Joe Cordina qal li fl-applikazzjoni tiegħu, il-Kunsill
elenka l-proġett ‘Network of Leisure Parks in Xagħra’ li qed jittrasforma numru ta’
siti li ma kinux aċċessibbli f’siti li issa huma aċċessibbli għall-persuni b’diżabilita’. IsSindku Joe Cordina irringrazzja lis-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard tax-xogħol li
għamel fuq din l-applikazzjoni li wasslet biex eventwalment il-Kunsill ibbenefika
minn dawn il-fondi li jistgħu jintużaw għal proġetti oħra li jkunu ta’ benefiċċju għallokalita’ tagħna.
15. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li wasal iż-żmien li nġeddu l-poloz talassikurazzjoni peress li dawn jagħlqu fil-31 ta’ Diċembru 2014. Huwa propona u lKunsill qabel li għandna nġeddu l-poloz preżenti mal-kumpanija All Care Insurance
Company Limited.

Qari tal-Korrispondenza:
1. Ċirkulari mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali dwar Konferenza mill-Management
Efficiency Unit li saret f’lukanda ewlenija f’Malta fis-16 ta’ Diċembru 2014. IlKunsill innota l-kontenut.
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2. E-mail mingħand il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar li fiha qed jitlob lill-Kunsill sabiex
jikkunsidra li jagħmel ix-xogħol ta’ asfaltar fl-aħħar parti ta’ Triq is-Sellum peress li
dn it-triq tinsab fi stat diżastruż. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li din il-parti tat-triq
taqa’ taħt ir-responsabbilita’ tal-Kunsill Lokali tal-Belt Victoria. Huwa qal li l-Kunsill
Lokali tagħna ilu għal diversi xhur jikteb lill-Kunsill Lokali tal-Belt Victoria biex
jagħmel dan ix-xogħol iżda l-Kunsill dejjem wieġeb li x-xogħol ser isir skont il-lista
ta’ prijoritajiet li għandu l-Kunsill. Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa jekk ilKunsill Lokali tax-Xagħra għandux jagħmel dan ix-xogħol peress li din it-triq tintuża
l-aktar mir-residenti tal-lokalita’ tagħna. Is-Sindku Joe Cordina qal li l-Kunsill Lokali
tax-Xagħra m’għandux jidħol għal spejjeż ta’ biċċa xogħol li ma taqax taħt ilkompetenza tiegħu u għaldaqstant qal li aħna għandna nibqgħu ninsistu mal-Kunsill
Lokali tal-Belt Victoria sabiex ix-xogħol ta’ asfaltar tal-aħħar parti ta’ Triq is-Sellum
isir malajr kemm jista’ jkun.
3. Ċirkulari mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali b’invit għall-European Cycling
Challenge li ser issir f’Mejju 2015. Il-Kunsill innota l-kontenut.
4. E-mail mill-MEPA dwar sessjoni ta’ konsultazzjoni pubblika dwar id-‘Development
Control Design Policy, Guidance and Standards 2014’ li saret nhar l-Erbgħa 3 ta’
Diċembru 2014 fl-uffiċini tal-MEPA fil-Furjana. Il-Kunsill innota l-kontenut.
5. E-mail mingħand Dr. Aaron Attard Hili LLD b’informazzjoni dwar il-pre-publication
offer tal-ktieb ‘The Academic Colorista Paul Camilleri Cauchi’. Dan il-ktieb jittratta lbijografija tal-artist rinomat Għawdxi, il-Kav. Pawlu Camilleri Cauchi. Il-Kunsill
innota l-kontenut.
6. E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali bi stedina lis-Sindki, Viċi Sindki,
Kunsilliera u Segretarji Eżekuttivi għal seminar dwar il-programm ‘Europe for
Citizens’ li sar nhar l-Erbgħa 17 ta’ Diċembru. Għal dan is-seminar attenda sSegretarju Eżekuttiv Ivan Attard għan-nom tal-Kunsill.
7. Memo 29/2014 maħruġ mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali dwar il-lista ta’ pagamenti
u gwida dwar kif l-ismijiet tal-ħaddiema għandhom jiġu inklużi fejn jidħlu s-salarji. IlKunsill innota l-kontenut.
8. Ittra mingħand is-Sur Carmel Abela, Direttur tal-Gvern Lokali, li fiha qed jinforma
lill-Kunsill li l-applikazzjoni tagħna dwar l-attivita’ ‘Carnival in Xagħra’ ġiet aċċettata
u l-Kunsill ser jingħata l-ammont ta’ € 2500 biex tiġi organizzata din l-attivita’. IlKunsill innota l-kontenut.
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9. E-mail mingħand il-Kumitat ‘Vot 16’ fi ħdan id-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha
qed jistieden lill-Ambaxxaturi lokali taż-żgħażagħ sabiex jattendu għal workshop li
ġie organizzat nhar l-Erbgħa 10 ta’ Diċembru 2014 fis-Segretarjat Parlamentari għallGvern Lokali. F’dan is-seminar ġiet diskussa d-draft Youth Policy. Il-Kunsill innota lkontenut.
10. Ċirkulari mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti li fiha dan il-Kunsill qed
jinkoraġġixxi lill-Kunsilli Lokali sabiex fil-mezzi kollha ta’ kuntatt tagħhom malpubbliku u fis-senjaletika tagħhom jaraw li l-Malti jkun jidher fihom dejjem u li
jintuża tajjeb. Il-Kunsill innota l-kontenut.
11. E-mail mid-Direttorat għas-Saħħa tal-Pjanti b’informazzjoni dwar miżuri li jistgħu
jgħinu fil-kontroll ta’ insett li qed jeqred is-siġar tat-tin. Il-Kunsill innota l-kontenut.
12. E-mail mingħand l-Inġinier Nigel Ellul mill-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma li
fiha qed jinforma lill-Kunsill li t-talba tagħna sabiex il-Korporazzjoni tieħu l-ispejjeż
kollha relatati max-xogħol ta’ bdil ta’ mains tal-ilma fl-ewwel parti ta’ Triq it-Tiġrija
ma ġietx aċċettata. Il-Korporazzjoni tinsab disposta li taqsam il-kont kif isir is-soltu,
jiġifieri t-trinka tkun a spejjeż tal-Kunsill u l-pajpijiet u s-superviżjoni tax-xogħlijiet a
spejjeż tal-istess Korporazzjoni. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li
għandna nerġgħu niktbu lill-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma dwar din it-talba
tagħna.
13. Memo 30/2014 maħruġ mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fih il-Kunsilli Lokali qed
jintalbu jissottomettu lista ta’ spazji pubbliċi u żoni miftuħa fil-lokalitajiet tagħhom.
Il-Kunsill innota l-kontenut.
14. E-mail mid-Direttorat għas-Saħħa tal-Pjanti li fiha qed tintalab informazzjoni dwar ilbexx tas-siġar tal-palm li sar minn kull Kunsilli Lokali fil-perijodu bejn Lulju u
Diċembru 2014. Din l-informazzjoni diġa’ ngħatat mis-Segretarju Eżekuttiv Ivan
Attard.
15. E-mail mingħand Miriam Attard, Segretarju Eżekuttiv tal-Kunsill Lokali tal-Belt
Victoria, li fiha qed tinforma lill-Kunsill li x-xogħol ta’ asfaltar tal-aħħar parti ta’ Triq
is-Sellum ser isir skont il-lista ta’ prijoritajiet li għandu l-Kunsill Lokali tal-Belt
Victoria. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nerġgħu niktbu
lill-Kunsill u nenfasizzaw il-ħtieġa li dan ix-xogħol isir fl-iqsar żmien possibbli.
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16. Memo 31/2014 maħruġ mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fih qed tintalab
informazzjoni dwar in-nefqa (kull xahar) ta’ Kunsill Lokali f’tindif wara li jittella’ suq
fil-beraħ. Il-Kunsill innota l-kontenut.
17. Memo 32/2014 maħruġ mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fih qed tintalab
informazzjoni dwar kemm qed jintefqu flus fuq servizzi speċjalizzati mitluba millKunsill Lokali matul l-2013 u l-2014 u kif ukoll għal liema tip ta’ xogħol qed jintalbu
jagħmlu dan ix-xogħol. Il-Kunsill innota l-kontenut.
18. E-mail mingħand Chantelle Tabone mill-MEUSAC li fiha qed tinforma lill-Kunsilli
Lokali li mit-Tnejn 5 ta’ Jannar 2015 ‘il quddiem, il-MEUSAC ser terġa’ tiftaħ luffiċċju reġjonali ta’ Għawdex. L-uffiċini l-ġodda ser ikunu fi Triq l-Imġarr viċin ilbini tal-Universita’ ta’ Għawdex. Il-Kunsill innota l-kontenut.
19. Memo 33/2014 maħruġ mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali dwar talbiet minn Ministeri
jew entitajiet governattivi. Id-Dipartiment qed jitlob lill-Kunsilli Lokali sabiex qabel
ma l-Kunsill Lokali jikkommetti ruħu għal kull tip ta’ ftehim, fejn hemm
obbligazzjoni li l-Kunsill Lokali jinforma lid-Dipartiment, għandu jagħmel dan
immedjatament u jistenna l-gwidi meħtieġa. Il-Kunsill innota l-kontenut.
20. E-mail mingħand Ian Paul Bajada, Aġent Segretarju tar-Reġjun Għawdex, li fiha qed
jinforma lill-Kunsilli Lokali li s-Segretarjat Parlamentari għall-Gvern Lokali
b’koordinazzjoni mal-Kumitat Reġjonali ta’ Għawdex u l-Kunsilli Lokali ser
jorganizza kors ta’ tliet xhur fil-‘Home Economics’. Dan il-kors huwa intiż li jgħin
nies b’diffikulta’ sabiex jorganizzaw lilhom infushom u lid-dar tagħhom. Il-Kunsilli
Lokali interessati qed jintalbu jidentifikaw post fejn jista’ jsir dan il-kors fil-lokalita’
tagħhom. Il-Kunsill qabel li għandna norganizzaw dan il-kors fl-uffiċċju
amministrattiv.
21. Memo 34/2014 maħruġ mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali dwar l-aġġornament tallaqgħat tal-Kunsilli Lokali. Il-Kunsill innota l-kontenut.
22. E-mail mingħand is-Sur Pio Farrugia, Assistent Direttur fi ħdan id-Dipartiment talGvern Lokali, li fiha qed jinforma lill-Kunsill Lokali bl-allokazzjoni finanzjarja li ser
ikollu l-Kunsill Lokali tax-Xagħra għas-sena 2015. L-allokazzjoni totali ser tammonta
għas-somma ta’ € 476,661. Il-Kunsill innota l-kontenut.
23. E-mail mingħand Angel Buhagiar, Assistenta tal-Onorevoli Ministru Dr. Anton
Refalo, li fiha qed tinforma lill-Kunsill li l-Onorevoli Ministru għal Għawdex ser
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jiltaqa’ mal-Kunsill Lokali tax-Xagħra nhar il-Ġimgħa 9 ta’ Jannar 2015 fil-11am biex
jiġi diskuss il-proġett ta’ tisbieħ fi Pjazza l-Vitorja u l-monument li jfakkar l-Assedju
l-Kbir u li huwa propost li jsir fl-istess Pjazza. Il-Kunsill qabel li għandna
nipparteċipaw f’din il-laqgħa.
24. Ċirkulari mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali bil-programm tal-bdil tal-awguri
għall-Ewwel tas-Sena 2015. Il-Kunsill innota l-kontenut.
25. Ittra mingħand Mario Agius tal-‘Ġgantija Art Gallery’ li fiha qed jitlob lill-Kunsill
Lokali tax-Xagħra sabiex jikkollabora miegħu fl-organizazzjoni ta’ esebizzjoni ta’
xogħlijiet artistiċi li ser issir fis-sala tas-Seminarju Minuri nhar it-28 ta’ Marzu 2015.
Is-Sur Agius qed jitlob lill-Kunsill sabiex iħallas l-ispejjeż tal-istampar tal-posters u lispejjeż tal-posta. Il-Kunsill aċċetta din it-talba.
26. E-mail mingħand Ivan Bartolo li fiha qed jinforma lill-Kunsill Lokali li fil-ġimgħat li
għaddew ippubblika ktieb ġdid bl-isem ‘Jien Miljunarju’. Dan il-ktieb għandu l-għan
li jservi ta’ gwida għal kull bniedem li jrid jifhem aħjar lilu nnifsu, speċjalment
f’mumenti diffiċli tal-ħajja. Is-Sur Bartolo qed jitlob lill-Kunsill Lokali sabiex
jikkunsidra li jixtri kopja ta’ dan il-ktieb għal-librerija lokali. Il-Kunsill aċċetta din ittalba.
27. Ittra mingħand il-W.R. Kan. Dun Anton Refalo Rapa, Rettur tal-Knisja ta’ Ġesu’
Nazzarenu, li fiha qed jitlob lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra sabiex jikkollabora malGrupp ‘The Guiding Light’ fi ħdan l-istess komunita’ fl-organizazzjoni tal-Presepju
Ħaj fil-jiem tal-festi tal-Milied. Il-Kunsill aċċetta din it-talba bi spiża li ma teċċedix
dik tas-sena li għaddiet.
28. Talba mingħand Victor Agius, President tal-Għaqda ‘Il-Milied fix-Xagħra’, li fiha qed
jitlob lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra sabiex jikkollabora ma’ din l-għaqda florganizazzjoni tal-wirja ta’ presepji Naplitani artistiċi fil-Knisja Bażilika ta’ Marija
Bambina. Il-Kunsill aċċetta din it-talba bi spiża li ma teċċedix is-somma ta’ € 150.
Il-Kunsillier Dr. Joseph Attard irtira mil-laqgħa fis-7.10pm.

Ilmenti mir-residenti:
1. Talba mingħand Sonia Pisani ta’ ‘Perla’, Plot 6, Triq George Mc Adam, sabiex
titneħħa l-bankina li tinsab quddiem ir-residenza tagħha fi Triq Knisja. Il-Kunsill
qabel li għandna niċċekkjaw mas-Sinjura Pisani biex naraw eżattament xi trid.
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2. Talba mingħand Victor Sultana ta’ ‘Ta’ Ġermida’, Triq Ta’ Mannar, sabiex titranġa
rampa bis-siment fil-Wied tal-Fellies. Ir-resident qed jitlob li jingħata l-materjal u xxogħol ser jagħmlu hu. Il-Kunsill qabel ma’ dan.
3. Talba mingħand Emmanuel Galea ta’ N.B. Triq Ta’ Gajdoru, sabiex jinbena ħajt tassejjieħ imwaqqa’ għat-triq fi Triq Għajn Damma. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.
4. Talba mingħand Chris Gafa’ ta’ Saint Peter & Saint Paul Court, Anvin Flat, Triq
Ġużeppi Grech, sabiex isir traffic management fil-Pjazza ta’ quddiem il-Mitħna Ta’
Kola minħabba li qed ikun hemm ħafna karozzi ipparkjati bl-addoċċ hemmhekk u qed
jinħoloq inkonvenjent għar-residenti. Il-Kunsill qabel li għandna niċċekkjaw mas-Sur
Gafa’ biex naraw eżattament fiex tikkonsisti t-talba tiegħu.
5. Talba mingħand Mananni Spiteri ta’ ‘Saint Joseph House’, Triq Knisja, sabiex
jitranġaw ir-rampi miksura li għandha quddiem ir-residenza tagħha. Il-Kunsill qabel li
dan ix-xogħol għandu jsir.
6. Talba mingħand Anthony Cremona sabiex jinbena ħajt tas-sejjieħ imwaqqa’ għat-triq
fi Triq Għajn il-Ġdida. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
7. Talba mingħand Pawlu Galea ta’ 65, Triq Parisot, sabiex titranġa l-bankina ta’
quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
8. Talba mingħand Paul Attard ta’ N.B., Triq tas-Sruġ, sabiex jitranġa ħajt tas-sejjieħ
imwaqqa’ għat-triq fi Triq is-Sellum taħt il-parti l-ġdida taċ-ċimiterju parrokkjali taxXagħra. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
9. Talba mingħand Mananni Sultana ta’ 38, Triq it-28 ta’ April 1688, sabiex titranġa rrampa li hemm quddiem ir-residenza tagħha. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu
jsir.
10. Talba mingħand Michelina Sultana ta’ Triq l-Ispiera sabiex il-Kunsill jitlob lidDipartiment tal-Artijiet ħalli ssir l-esproprjazzjoni ta’ propjeta’ li għandha fi Triq Ta’
Stellini. Il-Kunsill aċċetta din it-talba.
11. Talba mingħand Lewis Bigeni ta’ 20, Triq Knisja, sabiex urġentament jitranġaw żewġ
xorok miksura quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu
jsir.
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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 26 ta’ Jannar 2015
fil-5.30pm b’aġenda li tkun komunikata aktar ‘il quddiem.
Fi tmiem il-laqgħa, il-Kunsilliera u s-Segretarju Eżekuttiv awguraw lil xulxin l-isbaħ
xewqat għal Sena ġdida mimlija b’kull riżq u hena!
Il-laqgħa spiċċat fis-7.30pm.

Joe Cordina
Sindku

Ivan Attard
Segretarju Eżekuttiv
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