Minuti tat-tliet mija u erbatax-il laqgħa tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra
li saret nhar it-Tlieta 9 ta’ Ġunju 2015 fil-5.30pm fl-uffiċċju
amministrattiv tal-Kunsill. Din hija wkoll it-tielet laqgħa tas-seba’
leġislatura tal-Kunsill.
Il-laqgħa bdiet b’dawn il-membri preżenti:
Sindku:
Viċi Sindku:
Kunsilliera:

Joe Cordina
Aaron Agius
Dr. Joseph Attard
Dr. Kevin Cutajar

Ambaxxatriċi lokali taż-żgħażagħ: Manuela Bugeja
Il-Kunsillier Dr. Christian Zammit kien skużat.
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 313 li saret nhar it-Tnejn
11 ta’ Mejju 2015.

Punti mqajma mill-minuti
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp dwar ixxogħol ta’ tiswija tal-funtana li hemm fil-ġnien ta’ quddiem il-Mitħna Ta’ Kola. IsSindku Joe Cordina wieġeb li rċivejna żewġ kwotazzjonijiet mingħand Xerri’s Garden
Centre, liema kwotazzjonijiet ser jiġu diskussi aktar tard matul din il-laqgħa.
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Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp dwar it-talba
li saret mis-Sur Charles Borg biex jiġi organizzat kors tal-bexx għall-bdiewa fillokalita’ tagħna. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li dwar din il-materja għandna
korrispondenza mingħand is-Sur Borg li ser tiġi diskussa aktar tard matul din illaqgħa.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq it-tqassim
tal-cards tal-linja għal dawk interessati li jużaw is-servizz tat-trasport pubbliku. IsSindku Joe Cordina wieġeb li, minn informazzjoni li għandu, il-proċess tat-tqassim ta’
dawn il-cards qed isir minn Transport Malta u l-cards ser jitqassmu bil-posta lil dawk
li applikaw għalihom fil-jiem li ġejjin.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq l-ilment li
kien ressaq fil-laqgħa preċedenti tal-Kunsill rigward il-parking ħażin li qed ikun
hemm fil-parti ta’ quddiem l-Azzjoni Kattolika fi Triq Jannar. Is-Sindku Joe Cordina
wieġeb li meta tkellem ma’ rappreżentanti ta’ Transport Malta dwar din il-problema,
kien intqal lilu li l-uffiċjali ta’ din l-Awtorita’ ma jistgħux jagħmlu xogħol ta’ infurzar.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar propona li għandu jintbagħat warden f’din iż-żona
biex jissorvelja s-sitwazzjoni attwali u jieħu rwol edukattiv fil-konfront ta’ dawk li
qed jipparkjaw bl-addoċċ. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna
nerġgħu nitkellmu ma’ Transport Malta biex naraw kif nistgħu nsolvu din il-problema
bl-inqas inkonvenjent possibbli.

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, l-organizazzjoni tal-festival tat-tin f’Ġunju, iżżjara tal-Kunsill f’Chevaigne f’Settembru, l-aġġudikazzjoni tat-tender
tal-kostruzzjoni tal-bankini, aġġudikazzjoni tat-tenders 02/2015 u
03/2015, l-organizazzjoni tal-Kunċert tal-Milied 2015, l-organizazzjoni
ta’ korsijiet edukattivi matul is-sajf, il-permessi tal-bejjiegħa li
jarmaw temporanjament fil-festa 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 is-sitt siti
huwa konkluż u jonqos biss li jiġu ippreżentati l-kontijiet tax-xogħol li sar fuq ilbelvedere fil-parti ta’ isfel ta’ Triq Gajdoru, il-ġnien ta’ quddiem il-Mitħna ta’ Kola u
l-playing field fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru. Ser nibqgħu niġru wara l-konsulent
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tekniku biex naraw li dawn il-kontijiet ikunu iċċertifikati ħalli nkunu nissottomettu lbqija tal-claims li għandna għal dawn il-fondi.
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 qed isir mill-Ministeru
għal Għawdex. Is-Sindku qal li bħalissa qed isir ix-xogħol tal-culvert biex minnu
jgħaddu l-wires tal-dawl tal-Pjazza. Hu jinsab infurmat ukoll li l-Ministeru għal
Għawdex dalwaqt ser joħroġ l-offerta pubblika (tender) għall-porfido u l-asfaltar talpjazza. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nerġgħu nistaqsu
lill-Ministeru għal Għawdex dwar il-kulur tal-asfalt tal-pjazza. Il-Kunsillier Dr. Kevin
Cutajar qal li iltaqa’ ma’ xi residenti li staqsewh biex jaraw il-pjanta proposta ta’ kif
ġejja l-pjazza wara li jkunu tlestew ix-xogħlijiet kollha. Is-Sindku Joe Cordina
propona u l-Kunsill qabel li għandna nistennew ftit taż-żmien ieħor qabel ma noħorġu
din il-pjanta għall-pubbliku biex hekk ikollna stampa aktar ċara minħabba li laffarijiet mhux kollha jiddependu mill-Kunsill.
3. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li ninsabu għaddejjin bl-aħħar
preparamenti tagħna għall-festival tat-tin u ikel tipiku Għawdxi li ser isir fil-lokalita’
tagħna nhar is-Sibt 20 u l-Ħadd 21 ta’ Ġunju 2015, liema festival ser isir bilkollaborazzjoni tas-Segretarjat Parlamentari għall-Kultura u l-Gvern Lokali u lAwtorita’ Maltija tat-Turiżmu. Il-programm tal-attivitajiet konnessi ma’ dan il-festival
jinkludu: (i) seminar informattiv dwar il-kultivazzjoni tas-siġra tat-tin li ser isir is-Sibt
mill-10am ‘il quddiem fis-Sala tal-Każin tal-Banda Victory (ii) esebizzjoni ta’ prodotti
tipiċi b’entertainment live mill-grupp The Tramps is-Sibt mit-8.00pm ‘il quddiem fi
Pjazza l-Vitorja u (iii) esebizzjoni ta’ prodotti tipiċi b’entertainment live minn Cash &
Band il-Ħadd mit-8.00am ‘il quddiem fi Pjazza l-Vitorja. Rigward preżentaturi biex
jippreżentaw dawn is-serati, il-Kunsill qabel li għandna nikkuntattjaw lis-Sur Tony
Grech għas-serata tas-Sibt filgħaxija u lis-Sur Darren Vella għall-programm tal-Ħadd
filgħodu. Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar propona u l-Kunsill qabel li għandna
nikkuntattjaw lill-għaqdiet volontarji tal-Parroċċa biex naraw il-possibilita’ li dawn
jarmaw stand bi prodotti tipiċi Maltin waqt dan il-festival. Bil-għan li titqajjem
kuxjenza akbar favur ir-riċiklaġġ tal-iskart, is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill
qabel li għandna nikkuntattjaw lill-kumpanija Greenpak li hija responsabbli mill-ġbir
tal-iskart riċiklabbli fil-lokalita’ tagħna sabiex tkun preżenti waqt dan l-avveniment
ħalli tqassam flyers u materjal ieħor promozzjonali. Rigward il-pożizzjoni tal-bands li
ser jipparteċipaw waqt dan il-festival, il-Viċi Sindku Aaron Agius propona u l-Kunsill
qabel li għandna naraw nistgħux inpoġġuhom f’nofs il-pjazza biex hekk ma noħolqux
inkonvenjent għar-residenti u għas-sidien tan-negozji tal-pjazza.
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4. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li ninsabu għaddejjin bil-preparamenti
tagħna għaż-żjara li l-Kunsill ser jagħmel f’Chevaigné fi Franza bejn il-11 u l-14 ta’
Settembru 2015. Is-Sindku qal li skont kif ġie deċiż fl-aħħar laqgħa tal-Kunsill, diġa’
ikkuntattjajna lix-Xagħra Folk Group, Ta’ Verna Folk Band u lis-Sur Joseph Spiteri,
propjetarju ta’ Ta’ Mena Estate, sabiex naraw il-possibilita’ li dawn jitilgħu malKunsill għal din il-fiera tradizzjonali. Minħabba li ż-żmien dieħel ġmielu u rridu
nagħmlu l-bookings tal-biljetti tal-ajru, is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li għandna
nitolbu konferma uffiċjali mingħand dawk kollha interessati sa mhux aktar tard millaħħar ta’ din il-ġimgħa biex isir il-booking tal-flights. Il-Kunsill qabel ukoll li
għandna naraw xi proċedura użajna ma’ gruppi oħra f’okkażjonijiet simili fil-passat
biex hekk ma jinħoloq l-ebda preċedent.
5. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill Lokali li għadna kemm irċivejna r-rapport
tekniku magħmul mill-Perit Edward Scerri li jirrigwardja l-offerta pubblika għallmanutenzjoni tal-bankini fil-lokalita’ tagħna. Il-Perit Edward Scerri qed
jirrakkomanda li din l-offerta pubblika għandha tingħata lill-kuntrattur George Xerri li
kellu l-irħas offerta kwotata. Il-Kunsillier Dr. Joseph Attard propona u l-Kunsill qabel
li qabel ma jiġi awarded dan it-tender, għandna nikkuntattjaw lill-Avukat Dr. Joshua
Grech LLD sabiex jagħmel aġġudikazzjoni ta’ dan it-tender biex ikollna parir legali
fuqu qabel nipproċedu.
6. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li għadna kemm irċivejna r-rapport iffirmat
tal-bord tal-aġġudikazzjoni li kien twaqqaf biex jaġġudika l-offerti mitfugħa għal
tender 02/2015 li jirrigwardja x-xiri u l-installazzjoni ta’ għamara tat-triq fi Pjazza lVitorja, liema tender huwa parzjalment iffinanzjat minn fondi tal-Unjoni Ewropea. IlBord qed jirrakkomanda li din l-offerta tingħata lill-kumpanija Dimech Enterprises
Limited li kellha l-irħas offerta kwotata. Il-Kunsill qabel unanimament ma’ din irrakkomandazzjoni.
7. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li għadna kemm irċivejna r-rapport iffirmat
tal-bord tal-aġġudikazzjoni li kien twaqqaf biex jaġġudika l-offerti mitfugħa għal
tender 03/2015 li jirrigwardja x-xiri u l-installazzjoni ta’ dawl dekorattiv fi Pjazza lVitorja, liema tender huwa parzjalment iffinanzjat minn fondi tal-Unjoni Ewropea. IlBord qed jirrakkomanda li din l-offerta tingħata lil Richard Cauchi għall-valur ta’ €
72,109.39c. Peress li l-istima oriġinali tal-Perit li fuqha applikajna mal-LEADER
kienet waħda baxxa minħabba li din kienet tipprovdi għal fanali tal-plastic filwaqt li
d-dokument tat-tender kien jipprovdi għal fanali galvanizzati ta’ kwalita’ superjuri, isSindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel unanimament li għandna napplikaw
mal-Urban Improvement Fund biex ningħataw id-differenza bejn il-fondi li għalihom
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applikajna u l-prezz attwali tal-offerta minħabba r-raġuni imsemmija. Il-Kunsill qabel
unanimament ma’ din ir-rakkomandazzjoni u ser ninkarigaw lill-Perit Edward Scerri
biex jissottometti din l-applikazzjoni u jieħu ħsieb biex tinħareġ it-tender għalluplighters. Barra minn hekk, il-Kunsill qabel li għandna napplikaw biex l-ispejjeż taluplighters ikunu koperti wkoll mill-Urban Improvement Fund.
8. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li bdejna t-tħejjijiet tagħna għallorganizazzjoni tal-Kunċert tal-Milied li ser isir fil-Knisja Bażilika ta’ Marija Bambina
nhar il-Ħadd 27 ta’ Diċembru 2015 fis-7pm. Skont kif ġie deċiż fl-aħħar laqgħa talKunsill, ġie ikkuntattjat Mro. Dr. John Galea biex naraw il-possibilita’ li dan ilKunċert isir mill-Kor Chorus Urbanus taħt id-direzzjoni tiegħu. L-istima ippreżentata
minnu tammonta għas-somma ta’ € 2830, liema somma tinkludi wkoll il-provi u ttrasport tal-mużiċisti orkestrali Maltin. Il-Kunsill aċċetta unanimament din l-istima.
9. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna norganizzaw korsijiet
edukattivi fil-lingwi tat-Taljan, Franċiż u Spanjol matul ix-xhur tas-sajf. Kien hemm
qbil ukoll li għal sena oħra konsekuttiva norganizzaw sessjonijiet ta’ story telling
għat-tfal fil-librerija pubblika ‘Patri Ġiġi Camilleri SJ’.
10. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li għandna nibdew naħsbu għall-permessi
tal-bejjiegħa li jarmaw temporanjament fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru għall-festa
titulari ta’ Marija Bambina. Il-Viċi Sindku Aaron Agius sostna l-pożizzjoni tiegħu li
huwa kontra li dawn il-gabbani jibqgħu jarmaw fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru
minħabba li qed joħolqu inkonvenjent kbir għar-residenti u anke minħabba li qed
jagħmlu ħafna ħsara lill-pavaljuni li jkunu armati f’din it-triq. Huwa propona li dawn
il-gabbani jitpoġġew fil-ground tal-iskola primarja imma s-Sindku Joe Cordina
wieġeb li dan ma jistax isir peress li mhux ser jingħata permess mill-amministrazzjoni
tal-iskola. Il-Kunsillier Dr. Joseph Attard sostna li huwa kontra li jitpoġġa xi ħadd filkantuniera bejn Vjal it-Tmienja ta’ Settembru u Triq Marija Bambina minħabba li dan
joħloq ostaklu kif ġara s-sena li għaddiet. Wara diskussjoni twila, is-Sindku Joe
Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna ninkarigaw lill-Assistant Principal
Josephine Sultana sabiex tippreżenta pjanta draft li fiha l-gabbani li jintramaw fil-parti
ta’ fuq ta’ Vjal it-Tmienja ta’ Settembru jintefgħu aktar ‘l isfel u t-trakkijiet li
normalment jarmaw quddiem il-playing field jintefgħu ‘l isfel mill-bini tax-Xagħra
Scouts Group. Din il-pjanta għandha titressaq għall-approvazzjoni tal-Kunsill fillaqgħa li jmiss.

Materji oħra:
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11. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li l-Uffiċċju tal-President ser jorganizza lballu tal-President fit-Tempji tal-Ġgantija nhar is-Sibt 27 ta’ Ġunju 2015 mit-8pm ‘il
quddiem bħala fund raising b’riżq il-Malta Community Chest Fund. Huwa staqsa lillKunsilliera jekk jixtiqux li norganizzaw mejda bħala Kunsill. Peress li ma kienx
hemm risposta definittiva min-naħa tal-Kunsilliera, il-Kunsill qabel li dawk interessati
għandhom jagħtu risposta lis-Segretarju Eżekuttiv sa mhux aktar tard minn nhar itTnejn 15 ta’ Ġunju 2015.
12. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li bħalma għamilna fis-snin
preċedenti, għandna norganizzaw ħarġa għar-residenti għall-fiera ta’ Malta fejn ilKunsill jipprovdi t-trasport mix-Xagħra u lura.
13. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna noħorġu kwotazzjoni
għat-tiswija tal-funtana fil-ġnien ta’ quddiem il-Mitħna Ta’ Kola. Il-Kunsill qabel li
għandna nikkuntattjaw lis-Sur Joseph Bonello biex jippreparalna l-ispeċifikazzjonijiet
ta’ din il-kwotazzjoni.
14. Il-Kunsillier Dr. Joseph Attard ġibed l-attenzjoni tas-Sindku li minkejja li din hija ttielet laqgħa ta’ din il-leġislatura, huwa għadu ma qassamx id-dekasteri lill-Kunsilliera
u għaldaqstant huma għadhom ma jafux x’inhuma l-oqsma li fuqhom iridu jiffokaw ilħidma tagħhom. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li dawn id-dekasteri ser jitqassmu lillKunsilliera fil-laqgħa li jmiss.

Qari tal-Korrispondenza:
1. E-mail mingħand il-Perit Lucien Stafrace mill-Kumitat tal-Urban Improvement Fund
fi ħdan il-MEPA li fiha qed jinforma lill-Kunsill li l-bilanċ ta’ flus li fadal minn dan ilfond għad-dispoiżizzjoni tal-Kunsill huwa ta’ € 85,860.24c. Il-Kunsill innota lkontenut.
2. E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali b’informazzjoni dwar l-unur ‘Peter
Serracino Inglott’. Dan il-premju ħa jingħata lill-persuna jew għaqda li tkun ġiet
nominata għal xi proġett li jistħoqqlu għarfien għall-kreattivita’ u s-sens ċiviku qawwi
tiegħu. Il-proposti għal dan il-premju għandhom jintbagħtu sa mhux aktar tard minn
nhar it-Tlieta 30 ta’ Ġunju 2015. Il-Kunsill innota l-kontenut.
3. E-mail mingħand Francienne Muscat, Segretarja tal-Kumitat Organizzattiv talMaratona Annwali ta’ Għawdex, li fiha qed titlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill florganizazzjoni ta’ din l-attivita’ li ġiet organizzata nhar il-Ħadd 26 ta’ April 2015. Is6

Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna niċċekkjaw ma’ Alvin
Grech, President tal-Kunsill Għawdxi tal-Isports, biex naraw jekk il-Kumitat
Organizzattiv tal-Maratona ingħatax xi għajnuna finanzjarja min-naħa ta’ dn ilKunsill.
4. E-mail mingħand Marlene Muscat, uffiċjal mill-Europe Direct Information Centre, li
fiha qed tistieden rappreżentant mill-Kunsill sabiex jattendi għal laqgħa ta’
informazzjoni dwar il-programm Erasmus + iffinanzjat minn fondi tal-Unjoni
Ewropea. Din is-sessjoni saret nhar it-Tlieta 2 ta’ Ġunju 2015. Il-Kunsill innota lkontenut.
5. E-mail mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru li fiha l-Kunsill Lokali ġew mistiedna
jipparteċipaw f’mixja organizzata mill-Kunsill Malti għall-Isport (KMS) bħala parti
mill-KMS Sports Fest. Din il-mixja saret nhar il-Ġimgħa 22 ta’ Mejju 2015 fis6.30pm. Il-Kunsill innota l-kontenut.
6. E-mail mingħand Mro. Dr. John Galea, Direttur Mużikali tal-Chorus Urbanus, li fiha
qed jinforma lill-Kunsill li l-Kor aċċetta li jipparteċipa fil-Kunċert tal-Milied li ser isir
nhar il-Ħadd 27 ta’ Diċembru 2015 fil-Knisja Bażilika ta’ Marija Bambina. Mro. John
Galea ippreżenta l-istima ta’ € 2830 biex ikun jista’ jsir dan il-Kunċert. Din is-somma
tinkludi wkoll il-provi u t-trasport tal-vapur għall-mużiċisti Maltin. Din il-materja
diġa’ ġiet diskussa aktar kmieni matul din il-laqgħa.
7. E-mail mingħand Patsy Chetcuti b’informazzjoni dwar proġett ta’ żfin li ser jittella’
minn kumpanija Maltija matul ix-xhur tas-sajf. Is-Sinjura Chetcuti qed tistaqsi jekk ilKunsill hux interessat li jikkollabora mal-kumpanija li ser torganizza dan il-proġett
għas-somma ta’ € 600. Il-Kunsill innota l-kontenut.
8. E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha saret stedina lis-Sindku jew
rappreżentant tiegħu sabiex jipparteċipa f’konferenza tal-aħbarijiet li saret nhar ilĦamis 4 ta’ Ġunju fil-Belt Valletta biex jitħabbru l-avvenimenti kulturali li ser isiru
f’Ġunju u li huma iffinanzjati mill-Iskema ta’ Attivitajiet Kulturali għas-sena 2015.
Għal din il-konferenza attendew il-Viċi Sindku Aaron Agius u s-Segretarju Eżekuttiv
Ivan Attard.
9. E-mail mingħand Antonella Grasso, Research and Training Promoter fi ħdan ilKummissjoni Nazzjonali għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza, li fiha qed tistieden lisSegretarju Eżekuttiv jew rappreżentant tal-Kunsill sabiex jattendi għal sessjoni ta’
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informazzjoni bit-tema ‘Promoting Equality, Managing diversity’ li saret nhar it-Tlieta
2 ta’ Ġunju 2015. Għal din is-sessjoni attenda s-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard.
10. Memo 12/2015 maħruġ mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali intitolat ‘Awguri u
Ringrazzjament tas-servizzi li tajtu lill-komunita’’. Il-Kunsill innota l-kontenut.
11. E-mail mingħand Dr. Charles Scerri li fiha qed jistieden delegazzjoni mill-Kunsill
sabiex tattendi għal talk dwar id-dimensja li ser issir fit-12 ta’ Awwissu fl-uffiċċju
amministrattiv tal-Kunsill Lokali tan-Nadur. Il-Kunsill innota l-kontenut.
12. E-mail mingħand Charlene Mercieca Magro, rappreżentanta tal-kumpanija Greenpak,
li fiha qed tinforma lill-Kunsill bi tnedija ta’ photo competition ġdida bil-għan li
tqajjem kuxjenza dwar ir-riċiklaġġ tal-iskart. Il-Kunsill innota l-kontenut.
13. E-mail mingħand Charmaine Craus, koordinatur fi ħdan il-Ministeru tat-Trasport,
Infrastruttura u Komunikazzjoni, li fiha qed tistieden lis-Sindku u/jew rappreżentant
tiegħu sabiex jattendi għal laqgħa informattiva dwar it-trasport pubbliku li saret nhar
it-Tnejn 1 ta’ Ġunju 2015 fid-9am fl-uffiċċju ta’ Transport Malta fil-Belt Victoria.
Għal din il-laqgħa attenda s-Sindku Joe Cordina u s-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard.
Waqt din il-laqgħa ingħatat informazzjoni dwar ir-rotot ġodda tat-trasport pubbliku li
ser ikollna fix-Xagħra u li ser jidħlu fis-seħħ mill-Ħadd 21 ta’ Ġunju 2015. Ir-rotta li
żdiedet hija dik lejn Triq il-Knisja, Triq Ġnien Imrik, Triq l-Għar ta’ Xerri, Triq
Bullara u Triq l-Ispiera.
14. E-mail mingħand Annabelle Zammit, Segretarja tal-Kor Gaulitanus, li fiha qed
tirringrazzja lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra għall-kollaborazzjoni tiegħu florganizazzjoni ta’ żewġ attivitajiet fix-Xagħra bħala parti mill-festival ‘Gaulitana’. IlKunsill innota l-kontenut.
15. E-mail mingħand Ms. Cora Vella Laurenti mill-Ministeru tat-Turiżmu li fiha qed
tinforma lill-Kunsill bit-tnedija tal-Premju ‘European Destinations of Excellence’
(EDEN). It-tema ta’ din is-sena għal dan il-premju hija ‘Tourism and Local
Gastronomy’. Id-data tal-għeluq tas-sottomissjonijiet tal-applikazzjonijiet għal dan ilpremju hija nhar l-Erbgħa 15 ta’ Lulju 2015. Il-Kunsill qabel li għandna napplikaw
għal dan l-unur peress li ta’ kull sena norganizzaw il-festival tat-tin u ikel tradizzjonali
Għawdxi.
16. E-mail mingħand Charles Borg li fiha qed jistaqsi lill-Kunsill jekk hux interessat li
joffri korsijiet ta’ tiġdid ta’ liċenzji tal-bexx għall-bdiewa u għal dawk kollha
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interessati. Il-Kunsill qabel li għandna nuru l-interess tagħna biex norganizzaw dawn
il-korsijiet għall-benefiċċju tal-bdiewa tal-lokalita’ tagħna.
17. Ittra mingħand Joseph Bajada, Segretarju tas-Soċjeta’ Filarmonika Victory, li fiha qed
jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali fl-organizazzjoni tal-Programm Vokali u
Strumentali li s-Soċjeta’ ser ittella’ nhar il-Ħamis 3 ta’ Settembru 2015 fl-okkażjoni
tal-festa titulari ta’ Marija Bambina. Il-Kunsill qabel li deċiżjoni dwar din il-materja
għandha tittieħed fil-laqgħa li jmiss.
18. Ittra mingħand is-Sur Joe Louis Xiberras li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni talKunsill Lokali sabiex ikun jista’ jorganizza edizzjoni oħra tal-logħob imsejjaħ ‘Gioci
senza frontieri’ fir-raħal tagħna matul ix-xhur tas-sajf. Il-Kunsill qabel li għandna
nikkollaboraw mas-Sur Xiberras fl-organizazzjoni ta’ dan il-logħob bi spiża li ma
teċċedix is-somma ta’ € 500 u bil-kundizzjoni li l-logħob isir matul ix-xahar ta’ Lulju.
19. Ittra mingħand Dr. Teddy George Farrugia, Senior General Practitioner, li fiha qed
jiġbed l-attenzjoni tal-Kunsill li l-printer li preżentament tinsab fil-klinika tal-Gvern fi
Vjal it-Tmienja ta’ Settembru għandha l-ħsara u hemm bżonn li tinbidel. Dr. Farrugia
qed jitlob lill-Kunsill sabiex jidħol għal din l-ispiża. Il-Kunsill aċċetta din it-talba.
20. E-mail mingħand Matthew Sultana, junior social mentor tal-proġett LEAP!, li fiha
qed jistieden lis-Sindku u/jew rappreżentant tiegħu sabiex jattendi għallinawgurazzjoni uffiċjali tal-Gozo Regional Development Network li saret nhar ilĦamis 4 ta’ Ġunju fil-5pm fl-Arka Respite Centre, Għajnsielem. Il-Kunsill innota lkontenut.
21. E-mail mingħand Vincent Buttigieg għan-nom ta’ Xerri’s Garden Centre bilkwotazzjonijiet għax-xogħol ta’ tiswija tal-funtana li hemm fil-ġnien ta’ quddiem ilMitħna Ta’ Kola. Din il-materja diġa’ ġiet diskussa aktar kmieni matul din il-laqgħa.
22. E-mail mingħand Etienne Scicluna mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali rigward ilkjarifikazzjoni li tlabna dwar il-kont u l-ħlas għall-għajnuna legali fil-każ li s-Sindku
għandu dwar il-passaġġ ta’ Għajn Barrani. Is-Sur Scicluna qed jinforma lill-Kunsill li
ġaladarba s-Sindku u s-Segretarju Eżekuttiv imxew fuq deċiżjoni tal-Kunsill Lokali u
jkun hemm approvazzjoni tal-Kunsill u tali deċiżjoni hija konformi mar-Regolamenti
Finanzjarji, huwa ġustifikat li l-ħlas dovut lill-avukat li assista lis-Sindku fuq kawża li
għalih is-Sindku implimenta deċiżjoni tal-Kunsill għandu jsir mill-Kunsill Lokali.
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Filwaqt li esprima r-riservi tiegħu għal dan ir-ruling tad-Dipartiment tal-Gvern Lokali,
il-Kunsillier Dr. Joseph Attard stqarr li hu ma jistax jifhem għalfejn il-Kunsill qed
ikaxkar saqajh biex jagħmel talba formali għall-esproprazzjoni tal-passaġġ li jagħti
għax-xtajta ta’ Għajn Barrani fil-lokalita’ tagħna. Is-Sindku Joe Cordina propona u lKunsill qabel li għandna nistennew li tinqata’ l-kawża pendenti li hemm il-Qorti
kontra s-Sindku innifsu rigward ix-xogħol li sar fi Triq Għajn Barrani qabel ma
nipproċedu.
23. E-mail mingħand Mary Muscat mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali b’informazzjoni
dwar Avviż Legali 154/2015 li jirrigwardja regolamenti dwar attivitajiet li jeħtieġu
permess mill-Kunsill Lokali u speċifikament dwar id-depożitu jew użu ta’ krejn (li
jinkludu tower cranes) jew makkinarju. Il-Kunsill innota l-kontenut.
24. Ittra mingħand l-Inġinier Michael Cassar, rappreżentant tal-MCCA, li fiha qed
jinforma lill-Kunsill bl-obbligu li għandhom li jaraw li l-ħaddiema kollha li jagħmlu
xogħol ta’ bexx fil-lokalita’ ikunu mħarrġa b’mod adekwat u jkunu ċertifikati millMCCA innifisha. Il-Kunsill innota l-kontenut.
25. Ittra mingħand Shawn Sultana, Segretarju tax-Xagħra United Football Club, li fiha
qed jawgura l-ħidma t-tajba lill-Kunsill li għadu kif ġie elett. Il-Kunsill innota lkontenut u bagħat jirringrazzja lis-Sur Shawn Sultana għall-awguri tiegħu.
26. Ittra mingħand Shawn Sultana, Segretarju tax-Xagħra United Football Club, li fiha
qed jiġbed l-attenzjoni tal-Kunsill dwar l-iskart kemm ta’ fliexken kif ukoll ammont
kbir ta’ filtri tas-sigaretti li qed ikun hemm fil-kalata tal-boċċi. Huwa qed jitlob lillKunsill sabiex jinstalla xi bins madwar il-kalata sabiex kemm jista’ jkun il-playing
field u l-area tal-madwar tinżamm nadifa u kif ukoll issir ċinta bis-siment mat-turġien
li hemm fil-playing field. Il-Kunsill qabel li għandna ninstallaw dawn il-bins u
ninkarigaw lill-ħaddiema assenjati magħna biex jagħmlu x-xogħol ta’ tindif neċessarju
f’din iż-żona.
27. Ittra mingħand Franco Pace, manager tal-kumpanija GO plc, li fiha qed jiġbed lattenzjoni tal-Kunsill li l-użu tal-payphones tal-kumpanija li hemm fit-toroq Knisja,
Masri u r-Ramla l-Ħamra naqqsu ħafna mill-użu tagħhom u għaldaqstant il-kumpanija
GO qed taħseb li tneħħihom. Il-Kunsill innota l-kontenut.
28. E-mail mingħand Dr. Michael Briguglio li fiha qed jistieden lill-Kunsill Lokali taxXagħra sabiex jissieħeb bħala membru mal-Front Ħarsien ODZ bl-iskop li jkun hemm
protezzjoni taż-żoni li jaqgħu fl-outside development zone madwar Malta. Peress li ma
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kienx hemm qbil dwar din il-materja, ittieħed vot li kien ta’ tnejn favur (Kunsilliera
Dr. Joseph Attard u Dr. Kevin Cutajar) u tnejn kontra (Sindku Joe Cordina u Viċi
Sindku Aaron Agius). Peress li ma kienx hemm maġġoranza favur jew kontra din ittalba, is-Sindku uża l-casting vote tiegħu u ivvota kontra u għaldaqstant il-Kunsill
mhux ser jissieħeb bħala membru mal-Front Ħarsien ODZ.
29. E-mail mingħand George Douglas Saliba mill-Uffiċċju tal-President li fiha qed
jistieden rappreżentanza mill-Kunsill sabiex tattendi għal meeting li sar fl-uffiċċju
reġjonali tal-Malta Community Chest Fund, il-Belt Victoria, nhar it-Tnejn 8 ta’ Ġunju
2015 bejn is-6.30pm u t-8.30pm. Il-Kunsill innota l-kontenut.
30. Ittra mingħand is-Sur Joe Attard, Kap Eżekuttiv tal-Kumpanija GreenMT, li fiha qed
jitlob lill-Kunsill Lokali sabiex il-kumpanija tiegħu tkun infurmata dwar il-ħruġ talespressjoni tal-interess għas-servizz tal-ġbir tal-iskart riċiklabbli meta jiskadi lkuntratt li l-Kunsill tagħna għandu mal-kumpanija GreenPAK. Dan il-kuntratt jiskadi
nhar is-26 ta’ April 2016. Il-Kunsill innota l-kontenut.
31. Ittra mingħand Reuben Galea f’isem il-Kan. Dun Anton Refalo Rapa, Rettur talKnisja ta’ Ġesu’ Nazzarenu, li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill florganizazzjoni ta’ attivita’ kulturali nhar is-Sibt 27 ta’ Ġunju 2015. Is-Sur Galea qed
jitlob lill-Kunsill sabiex iħallas is-sistema tal-PA li ser tintuża waqt din l-attivita’. IlKunsill qabel li jikollabora fl-organizazzjoni ta’ din l-attivita’ billi jħallas l-ispejjeż
tal-PA.
32. Ittra mingħand Simon Mizzi li fiha qed jitlob lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra sabiex
iħallas l-ispejjeż fuq it-tyre tal-vettura privata tiegħu nhar is-Sibt 31 ta’ Mejju 2015
waqt li kien għaddej minn Triq Għajn Damma fil-lokalita’ tagħna. L-ispejjeż
jammontaw għal € 150. Il-Kunsill qabel li għandna nitolbu lis-Sur Mizzi sabiex
jipprovdilna r-ritratti li għandu dwar il-ħsara li allegatament saret fil-vettura tiegħu
qabel ma tittieħed deċiżjoni fuq it-talba tiegħu.
33. E-mail mingħand Fr. John Farrugia li fiha qed jistieden rappreżentanza mill-Kunsill
sabiex tattendi għal Charity Treasure Hunt li ser issir nhar il-Ħadd 28 ta’ Ġunju 2015,
lejliet l-Imnarja, bħala għajnuna għall-missjunarji Maltin. Il-Kunsill innota l-kontenut.
34. E-mail mingħand Robin Cutajar, Kap Eżekuttiv tal-Kumpanija People & Co. Ltd., li
fiha qed jinforma lill-Kunsill li ser isir kors fuq EU Funding nhar il-25, 26, 30 ta’
Ġunju u l-1 ta’ Lulju. Dan ser isir fl-uffiċini tal-kumpanija tiegħu f’Ta’ Xbiex bejn is2.00pm u l-5.00pm. Il-Kunsill innota l-kontenut.
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35. E-mail mingħand Rita Mifsud Attard, uffiċjal fid-Dipartiment tal-Gvern Lokali, li fiha
qed tinforma lill-Kunsilli Lokali li d-Dipartiment irċieva espressjoni ta’ interess
mingħand il-belt ta’ Fyli fir-reġjun tal-Attica fl-Italja b’riferenza għall-URBACT III
Call. Dawk il-Kunsilli Lokali interessati f’dan il-proġett kellhom jibagħtu lespressjoni ta’ interess tagħhom sa mhux aktar tard minn nhar is-Sibt 6 ta’ Ġunju
2015.
Il-Kunsillier Dr. Joseph Attard propona u l-Kunsill qabel li għandna niċċekkjaw jekk
nistgħux nissieħbu bħala partners fi proġett simili għal dak tan-Nemo u tad-Diami li
ġew organizzati fis-snin li għaddew.
36. E-mail mingħand Anabel Spiteri, rappreżentanta tal-kumpanija Hospice Malta, li fiha
qed tinforma lill-Kunsill b’attivita’ imsejħa ‘Open House – Hospice Malta’ li saret
nhar il-Ħadd 7 ta’ Ġunju 2015. Il-Kunsill innota l-kontenut.
37. E-mail mill-Uffiċċju tal-President li fiha l-Kunsilli Lokali qed jiġu infurmati blattivita’ ‘The President’s Ball’ li ser tiġi organizzata għat-tieni sena konsekuttiva fitTempji tal-Ġgantija nhar is-Sibt 27 ta’ Ġunju 2015 fit-8pm. Din il-materja diġa’ ġiet
diskussa aktar kmieni matul din il-laqgħa.
38. E-mail mill-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura li fiha qed jistiednu
rappreżentant mill-Kunsilli Lokali sabiex jipparteċipa f’sessjoni ta’ informazzjoni li
ser issir nhar il-Ħamis 11 ta’ Ġunju 2015 fil-11am fis-sala tal-Ministeru għal
Għawdex dwar proġett iffinanzjat bl-iskop li jinkoraġġixxi l-ħolqien ta’ xogħlijiet
artistiċi fi spazji pubbliċi. Għal din il-laqgħa ser jattendi s-Segretarju Eżekuttiv Ivan
Attard.
39. Ċirkulari mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali li fiha qed tistieden rappreżentanza
mill-Kunsill Lokali sabiex tipparteċipa f’konferenza dwar l-immaniġġjar tal-ilma taxxita, liema konferenza ser issir nhar is-Sibt 12 ta’ Ġunju 2015 f’lukanda ewlenija
f’Malta. Il-Kunsill innota l-kontenut.
40. E-mail mingħand Michael Gatt, Manager tal-Gozo Action Group Foundation, li fiha
qed jinforma lill-Kunsill li kemm il-Paying Agency u anke l-Gozo Action Group
Foundation mhumiex isibu oġġezzjoni li jkun hemm estensjoni taż-żmien li matulu
jitlesta l-proġett tal-landscaping fil-lokalita’ tagħna. Id-deadline l-ġdid huwa it-30 ta’
Ġunju 2015. Il-Kunsill innota l-kontenut.
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41. E-mail mingħand Michael Gatt, Manager tal-Gozo Action Group Foundation, li fiha
qed jitlob lill-Kunsill Lokali sabiex japprova lis-Sindku Joe Cordina bħala project
leader tal-proġetti tal-Miżura 313 u 323 li huma iffinanzjati minn fondi tal-Unjoni
Ewropea. Il-Kunsill qabel ma’ dan.
42. E-mail mingħand l-Animal Guardians Malta b’informazzjoni dwar laqgħat li qed isiru
għall-Animal Welfare Officers maħtura fil-Kunsilli Lokali. Id-data tal-laqgħa li ser
issir f’Għawdex ser tiġi komunikata fil-jiem li ġejjin. Il-Kunsill innota l-kontenut.
43. E-mail mingħand Eman Borg, Viċi President tal-Gozo Youth Council li fiha qed jitlob
il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra fl-organizazzjoni tal-‘Gozo Beach
Fest 2015’, liema attivita’ ser issir fil-bajja tar-Ramla l-Ħamra nhar l-Erbgħa 12 ta’
Awwissu. Il-Gozo Youth Council qed jitlob li l-Kunsill iħallas is-somma ta’ € 50 għal
din l-attivita’. Il-Kunsill aċċetta din it-talba bil-kundizzjoni li din l-attivita’ tkun
koperta bil-permessi kollha meħtieġa skont il-Liġijiet ta’ Malta.
44. E-mail mingħand Charlie Sacco, President tal-Federazzjoni Għawdxija għallAgrikultura u s-Sajd, li fiha qed jistieden rappreżentanza mill-Kunsill Lokali sabiex
tattendi għall-avveniment imsejjaħ ‘Farm to Fork’ li ser isir nhar is-Sibt 27 ta’ Ġunju
2015 bejn l-10.00am u nofs il-lejl. Il-Kunsill innota l-kontenut.
45. Ċirkulari mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali li fiha l-Assoċjazzjoni qed tinforma
lill-Kunsilli Lokali li qed tirċievi applikazzjonijiet mingħand persuni interessati li
jipparteċipaw fl-ewwel laqgħa tal-‘Active Citizens for Active Climate Protection’. Din
il-laqgħa ser issir f’Tulln l-Awstrija fis-17 u t-18 ta’ Settembru 2015.
Applikazzjonijiet għandhom jintlaqgħu fl-uffiċċju tal-Assoċjazzjoni sa mhux aktar
tard minn nhar il-Ħamis 18 ta’ Ġunju 2015. Il-Kunsill innota l-kontenut.
46. Ittra mingħand Roderick Galea u Rita Cutajar, amministraturi ta’ żewġ negozji filPjazza, li fiha qed juru d-diżapprovazzjoni tagħhom għall-fatt li l-Kunsill Lokali taxXagħra qed jawtorizza u jagħti permessi b’mod regolari biex meta tkun organizzata
attivita’ fil-Pjazza, il-parti ta’ fejn hemm ir-ristoranti rispettivi tagħhom ma tkunx
magħluqa għat-traffiku bħall-kumplament tal-pjazza. Fid-dawl ta’ dan, dawn iż-żewġ
sidien qed jagħmlu talba formali sabiex meta jkun hemm attivitajiet fi Pjazza lVitorja, l-imsemmija pjazza tingħalaq kompletament għat-traffiku biex dan l-istat ta’
diskriminazzjoni fil-konfront tagħhom jispiċċa darba għal dejjem. Il-Kunsill qabel ma’
dan. Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar qal li huwa qed jaqbel bil-kundizzjoni li l-Kunsill
jasal fi ftehim mas-Sur Joe Cini, il-propjetarju tal-pompa tal-petrol li hemm fil-pjazza,
dwar kif tingħalaq l-imsemmija pjazza.
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47. E-mail mingħand Marina Janices Alonso li fiha qed tinforma lill-Kunsill li lkumpanija MPS qed torganizza roadshow bit-tema ‘Eat fresh fish’ bil-għan li tħajjar
lill-pubbliku sabiex jiekol aktar ħut. Is-Sinjura Alonso qed titlob lill-Kunsill sabiex
jagħtiha permess ħalli tkun tista’ tieħu sehem fil-festival tat-tin u ikel tipiku Għawdxi
li l-Kunsill tagħna ser jorganizza fl-20 u l-21 ta’ Ġunju 2015. Il-Kunsill ma aċċettax
din it-talba minħabba li dawn huma żewġ affarijiet li mhumiex relatati ma’ xulxin.
Madankollu, il-Kunsill qabel li għandu jirrakkomanda lis-Sinjura Alonso sabiex
tikkuntattja lir-Rettur tal-Knisja ta’ Ġesu’ Nazzarenu biex tara l-possibilita’ li
tipparteċipa fil-festival tal-ħut li l-istess komunita’ torganizza f’Settembru wara l-festa
ta’ Marija Bambina.
48. E-mail mingħand Maria Mallia, rappreżentanta tal-Awtorita’ Maltija għall-Ambjent u
l-Ippjanar (MEPA), li fiha qed tinforma lill-Kunsill li fil-ġranet bejn il-15 ta’ Ġunju u
t-30 ta’ Settembru 2015, ma jistgħux jingħataw permessi għal xogħol ta’ skavar fittoroq Ġebla Ta’ Sansuna, Ġnien Imrik u Ġużeppi Bajada minħabba l-ħin tas-sajf. IlKunsill innota l-kontenut.

Ilmenti mir-residenti:
1. Talba mingħand Josephine Cassar ta’ 70, Triq Ta’ Ġorf, sabiex titranġa r-rampa ta’
quddiem ir-residenza tagħha. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
2. Talba mingħand Lorenza Farrugia ta’ ‘Australian Beauty’, Triq San Ġorġ Preca,
sabiex titranġa parti mill-bankina li hemm quddiem il-Mużew tas-Subien u li tmiss
mar-residenza tagħha peress li din tinsab fi stat ħażin u hemm il-periklu li jweġġgħu ttfal. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
3. Talba mingħand diversi residenti ta’ Triq Kalipso sabiex Triq Għajn Wajtar tingħalaq
totalment għat-traffiku u ssir tabella ‘No Entry to Motorcycles’ fit-triq li tmiss malbelvedere fil-parti ta’ isfel ta’ Triq Gajdoru. Il-Kunsill qabel li għandna niċċekkjaw
eżatt x’iridu r-residenti.
4. Talba mingħand Victor Attard ta’ ‘Vicrose’, Triq Tas-Sruġ, sabiex jingħata patching
bis-siment fit-Triq tat-Tafal peress li t-triq tinsab fi stat ħażin. Il-Kunsill qabel li dan
ix-xogħol għandu jsir.
5. Ilment mingħand Joseph Sultana, Mario Saliba, Elizabeth Xerri, Simon Sultana,
Carmela Sultana u Beatrix Cini minħabba li l-ilma tal-mini li hemm fi Triq Għajn il14

Ġdida qed jaqa’ kollu għal fuq l-għelieqi tagħhom. Dan l-ilma qed jaqa’ minħabba
xogħol li allegatament qed isir minn terzi persuni. Dawn ir-residenti qed jitolbu li
jitgħadda xi pipe jew isir xi xogħol biex din is-sitwazzjoni tiġi rimedjata. Il-Kunsill
qabel li għandna ninkarigaw lil Salvu Bonello biex jippreparalna rapport tekniku dwar
is-sitwazzjoni preżenti u x’miżuri jistgħu jittieħdu biex din tiġi rimedjata.
6. Talba mingħand Anthony Xiberras ta’ 23, Triq Mikiel Farrugia, sabiex jiżdiedu żewġ
filati fuq il-ħajt li jagħti għat-triq maġenb l-għalqa li għandu fl-inħawi tal-Għejun. IlKunsill qabel li għandna niċċekkjaw eżatt x’irid dan ir-resident qabel ma tittieħed
deċiżjoni.
7. Talba mingħand Victoria Vella ta’ 14, Triq Ta’ Ġorf, sabiex jingħata ftit asfalt
quddiem il-flats li hemm fi Triq Ġdida fi Triq l-Għejun. Il-Kunsill qabel li għandna
niċċekkjaw eżatt xi trid ir-residenta qabel ma tittieħed deċiżjoni.
8. Talba mingħand Tarcisio Galea ta’ ‘Galea House’, Triq Ta’ Vestru, sabiex tingħata ftit
torba fit-triq fejn hemm il-farmhouses Ta’ Frenċ, liema triq tagħti għall-farmhouses
tal-Pergla. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
9. Talba mingħand Mary Rose Cini ta’ 135, Triq it-28 ta’ April 1688, sabiex isir culvert
tal-ilma quddiem ir-residenza tagħha biex jilqa’ l-ilma tax-xita li jinġabar hemmhekk.
Il-Kunsill qabel li għandna niċċekkjaw eżatt xi trid ir-residenta qabel ma tittieħed
deċiżjoni.
10. Talba mingħand Joseph Portelli ta’ ‘Aussie Glory’, Triq Marsalforn, sabiex jitranġa
ħajt imwaqqa’ għat-triq fl-inħawi tal-Għejun. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu
jsir.
11. Talba mingħand Paul Anthony Galea ta’ ‘Arosfa’, Triq Parisot, sabiex isiru sinjali li
jipprojbixxu l-ipparkjar ftit ‘il fuq mill-bus stop li hemm fl-istess triq. Il-Kunsill qabel
li għandna niċċekkjaw eżatt x’qed jitlob ir-resident qabel ma nibagħtu din it-talba
għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.
12. Talba mingħand Noel Farrugia ta’ ‘Ivy Court’, Flat 1, Vjal it-Tmienja ta’ Settembru,
sabiex titranġa l-bankina ta’ quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir.
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13. Talba mingħand Carmel Bigeni ta’ ‘Aldador’, Triq il-Wileġ, Qala sabiex titranġa lbankina quddiem ir-residenza ‘Orchidea’ fi Triq Marsalforn. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir.
14. Talba mingħand Ersilia Bugeja ta’ 49, Sqaq fi Triq it-28 ta’ April 1688, sabiex issir
tabella ‘Keep Clear’ fl-entratura għas-sqaq hawn fuq imsemmi. Il-Kunsill qabel li din
it-talba għandha titressaq għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.
15. Talba mingħand George Galea ta’ ‘San Ġorġ’, Triq Gajdoru, sabiex isiru sinjali li
jipprojbixxu l-ipparkjar madwar metru fuq kull naħa tal-garaxx tiegħu fl-istess triq. IlKunsill qabel li din it-talba għandha titressaq għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.
16. Talba mingħand is-Sindku Joe Cordina sabiex jinbena l-ħajt ħdejn il-bring-in-sites ta’
Triq it-Tafla; jinxtraw pjanti biex jitħawlu fl-għalqa annessa mal-playing field;
jinżabru s-siġar tal-eucalyptus li hemm ‘il ġewwa fejn Ta’ Frenċ Restaurant u biex
jinqatgħu z-zkuk tal-bajtar fit-Triq tar-Ramla. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu
jsir.
17. Talba mingħand Lucy Stevenson ta’ Triq San Ġorġ Preca sabiex titranġa s-sleeping
policeman li hemm quddiem ir-residenza tagħha peress li qed tinqala’ kollha. IlKunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
18. Talba mingħand Angelo Bonello ta’ 102, Triq Marsalforn, sabiex tingħata kisja
tarmak lit-tieni parti ta’ Triq Marsalforn minn quddiem ir-residenza numru 50 sa salib
it-toroq ma’ Triq Masri. Il-Kunsill qabel li għandna ninfurmaw lis-Sur Bonello li dan
ix-xogħol għandu jsir aktar ‘il quddiem wara li jinħarġu t-tenders neċessarji.
19. Talba mingħand Mark Sultana ta’ NB, Triq Ta’ Stellini, sabiex titranġa parti mit-Triq
ta’ Għajn Ħosna peress li saret xi ħsara fl-antik. Il-Kunsill qabel li għandna
niċċekkjaw eżatt mar-resident x’qed jitlob qabel ma tittieħed deċiżjoni dwar din ittalba.
20. Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex jinżabru u jitbexxu s-siġar talpalm li hemm fil-ġnien ta’ quddiem il-Mitħna Ta’ Kola u l-playing field ta’ Vjal itTmienja ta’ Settembru. Il-Kunsill qabel li għandna nġibu l-permessi neċessarji
mingħand id-Direttorat tas-Saħħa tal-Pjanti qabel ma nipproċedu.

16

21. Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex titranġa spaction tal-ilma miksura
fi Triq il-Kortoll. Il-Kunsill qabel li għandna nibagħtu l-ħaddiema assenjati magħna
biex jagħmlu x-xogħol ta’ manutenzjoni meħtieġa mill-aktar fis.
22. Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex it-triq li hemm maġenb ilbelvedere fil-parti ta’ isfel ta’ Triq Gajdoru tingħalaq bil-bollards. Il-Kunsill qabel
ma’ dan.
23. Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex jinqatgħu z-zkuk li hemm
sporġuti ‘l barra fit-triq ‘l isfel mill-belvedere ta’ Vjal it-Tmienja ta’ Settembru. IlKunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
24. Talba mingħand il-Kunsillier Dr. Joseph Attard sabiex jinbidlu l-mains tal-ilma li
hemm fi sqaq fi Triq it-28 ta’ April 1688 peress li huma qodma ħafna u r-residenti qed
jilmentaw minn kwalita’ ħażina ta’ ilma. Is-Sindku Joe Cordina qal li diġa’ ġbidna lattenzjoni tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma dwar dan l-ilment u ser nerġgħu
niktbulhom biex naraw x’jista’ jsir.
25. Talba mingħand il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar sabiex il-Kunsill jikteb lil Heritage
Malta biex naraw fiex wasal ix-xogħol ta’ restawr tal-Mitħna Ta’ Kola. Il-Kunsill
qabel ma’ dan u ser nistiednu wkoll rappreżentant min-naħa ta’ Heritage Malta sabiex
jattendi għal-laqgħa tal-Kunsill li jmiss ħalli jagħtina aġġornament dwar dan ixxogħol.
26. Talba mingħand il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar sabiex il-Kunsill jikteb lil Wasteserv
Malta biex naraw x’inhi s-sitwazzjoni preżenti tal-Qortin u naraw x’inhuma l-pjanijiet
eżistenti tal-Gvern għal dan is-sit. Il-Kunsill qabel ma’ dan.
27. Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar talab li jkun hemm rendikont aktar regolari talispejjeż u tad-dħul abbinati maċ-Ċentru tal-Anzjani amministrat mill-Kunsill.
Is-Sindku Joe Cordina qal li dan iċ-Ċentru huwa amministrat mis-Sinjura Nicolina
Sultana, persuna li ġiet appuntata mill-ex-Sindku Anthony Attard. Waħda millattivitajiet li jiġu organizzati fiċ-Ċentru hija t-tombla. Meta jkun hemm xi flus li ma
jintużawx waqt it-tombla, dawn jerġgħu jintużaw biex jiġu iffinanzjati aktar attivitajiet
għall-anzjani bħalma dejjem sar f’dan iċ-Ċentru. Għalhekk, il-flus li jintużaw
mhumiex tal-Kunsill iżda tal-anzjani u l-Kunsill m’għandu l-ebda jedd fuq dawn ilflus. Minkejja dan, is-Sinjura Nicolina Sultana iżżomm rendikont sħiħ tad-dħul u lħruġ ta’ dawn il-flus, liema rendikont jinsab fl-uffiċċju amministrattiv tal-Kunsill u
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għaldaqstant dan qiegħed għall-iskrutinju ta’ kulħadd. Huwa wieġeb lill-Kunsillier Dr.
Kevin Cutajar li ħadd mhu qiegħed iżommu milli jattendi għall-attivitajiet li
jorganizza dan iċ-Ċentru minn żmien għal żmien biex hekk ikun jista’ jissorvelja aħjar
l-operat tiegħu.

Approvazzjoni tal-pagamenti
Il-Kunsill approva unanimament l-iskeda ta’ pagamenti annessa mal-minuti bleċċezzjoni tal-pagamenti ta’:
(a) Mark Attard fejn il-Kunsillier Joseph Attard astjena minħabba kunflitt ta’ interess;
(b) il-pagamenti tal-kumpanija Gatt Enterprises Limited li tirrigwardja xiri ta’ konkos
għal diversi xogħlijiet tal-Kunsill fejn il-Kunsilliera Dr. Joseph Attard u Dr. Kevin
Cutajar astjenew minħabba li fl-iskeda ma kienx hemm speċifikat fejn ingħata lkonkos;
(ċ) il-pagament tal-Avukat Dr. Carmelo Galea LLD li jirrigwardja l-assistenza legali li
qed jingħata s-Sindku Joe Cordina f’kawża li għandu l-Qorti fejn il-Kunsilliera Dr.
Joseph Attard u Dr. Kevin Cutajar astjenew.
Rigward il-pagamenti tal-kumpanija Vella Brothers Co. Limited, il-Kunsill qabel li
dawn għandhom jitressqu għall-approvazzjoni fil-laqgħa li jmiss wara li tkun ingħatat
kopja tal-invoices lill-Kunsilliera Dr. Joseph Attard u Dr. Kevin Cutajar.

Aġġornament
Il-Kunsill iddeċieda li l-laqgħa li jmiss għandha ssir nhar it-Tlieta 14 ta’ Lulju 2015
fil-5.30pm b’aġenda li tkun komunikata aktar ‘il quddiem.
Peress li din kienet l-aħħar laqgħa li fiha attendiet l-ambaxxatriċi lokali taż-żgħażagħ
Manuela Bugeja qabel jiskadi t-terminu tagħha, il-Kunsill irringrazzjaha għall-ħidma
li wettqet f’din il-kariga matul ix-xhur li għaddew u awguralha kull suċċess filkarriera tagħha.
Il-laqgħa spiċċat fit-8.30pm.

Joe Cordina
Sindku

Ivan Attard
Segretarju Eżekuttiv
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