Minuti tat-tliet mija u ħmistax-il laqgħa tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra
li saret nhar it-Tlieta 21 ta’ Lulju 2015 fil-5.30pm fl-uffiċċju
amministrattiv tal-Kunsill. Din hija wkoll ir-raba’ laqgħa tas-seba’
leġislatura tal-Kunsill.
Il-laqgħa bdiet b’dawn il-membri preżenti:
Sindku:
Viċi Sindku:
Kunsilliera:

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

Ambaxxatriċi lokali taż-żgħażagħ: Maribel Bajada
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.
Fil-bidu tal-laqgħa, is-Sindku Joe Cordina għan-nom tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra ta
merħba lis-Sinjorina Maribel Bajada li bdiet isservi fil-kariga ta’ ambaxxatriċi lokali
taż-żgħażagħ. It-terminu tagħha beda uffiċjalment fl-1 ta’ Lulju u jintemm fil-31 ta’
Diċembru 2015.
Il-Kunsill approva unanimament il-minuti tal-laqgħa numru 314 li saret nhar it-Tlieta
9 ta’ Ġunju 2015 wara li jsiru l-korrezzjonijiet meħtieġa.

Punti mqajma mill-minuti
Il-Kunsillier Dr. Joseph Attard staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq proġetti
iffinanzjati mill-Unjoni Ewropea li fihom il-Kunsill Lokali tagħna jista’ jissieħeb
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bħala partner. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li bħalissa ninsabu għadddejjin
b’diskussjonijiet mal-Kunsill ta’ San Michele Salentino fl-Italja li miegħu aħna
ġemellati sabiex isiru xi skambji kulturali matul is-sena li ġejja.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar jekk hux qed isiru l-korsijiet tal-lingwi kif
ġie approvat fl-aħħar laqgħa tal-Kunsill. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li matul dan issajf qed isiru biss il-korsijiet tat-Taljan u tal-Ispanjol peress li ma kienx hemm
konkorrenza għall-korsijiet tal-Franċiż u għall-istory telling sessions tat-tfal.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq ix-xogħol
ta’ tiswija tal-funtana fil-ġnien ta’ quddiem il-Mitħna Ta’ Kola. Is-Sindku Joe Cordina
wieġeb li huwa inkariga lill-enġinier Mario Galea sabiex jippreżenta proposta
dettaljata dwar ix-xogħol involut u għandna korrispondenza li ser tiġi diskussa aktar
tard matul din il-laqgħa.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar il-bilanċ ta’ flus li fadal mill-Urban
Improvement Fund tal-MEPA għad-dispożizzjoni tal-Kunsill. Is-Sindku Joe Cordina
wieġeb li l-ammont imsemmi jammonta għas-somma ta’ € 85,860.24c.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq it-talba li
għamel il-Kumitat Organizzattiv tal-Maratona ta’ Għawdex biex nikkollaboraw
miegħu f’din l-attivita’ li saret nhar il-Ħadd 26 ta’ April 2015. Is-Sindku Joe Cordina
wieġeb li, skont ma ġie deċiż fl-aħħar laqgħa tal-Kunsill, huwa iċċekkja mal-Kumitat
Sportiv fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex dwar is-somma li ngħataw minn dan ilKumitat u jirriżulta li l-Kumitat Organizzattiv tal-Maratona rċieva s-somma ta’ € 250
minn dan il-fond.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar jekk kienx hemm xi aġġornament minnaħa ta’ Heritage Malta rigward ix-xogħlijiet ta’ restawr li qed isiru fuq il-Mitħna Ta’
Kola. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li, minn informazzjoni li għandu, ix-xogħol
mistenni jiġi konkluż sal-aħħar ta’ din is-sena. Is-Sindku qal ukoll li stedinna
rappreżentat ta’ Heritage Malta li ser jiġi għal-laqgħa tal-Kunsill li jmiss biex ikun
jista’ jagħti aġġornament aktar dettaljat dwar ix-xogħlijiet li qed isiru fuq dan is-sit.

Approvazzjoni tal-Quarterly Financial Report għax-xhur bejn April u
Ġunju 2015
Is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard ippreżenta lill-Kunsill il-quarterly financial report
għall-perijodu bejn l-1 ta’ April u t-30 ta’ Ġunju 2015. F’dan il-perijodu, il-Kunsill
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Lokali tax-Xagħra kellu dħul finanzjarju ta’ € 170,735.67c u ħruġ finanzjarju ta’ €
66,864.41c. Għaldaqstant, f’dan il-perijodu, il-Kunsill kellu bilanċ finanzjarju ta’ €
103,871.26c. Bejn l-1 ta’ Jannar u t-30 ta’ Ġunju 2015, il-Kunsill kellu bilanċ
finanzjarju ta’ € 25,451.77c. Dan ir-rapport ma jinkludix il-commitments li għandu lKunsill fil-preżent.
Ir-rapport ġie approvat unanimament mill-Kunsill.

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, iż-żjara tal-Kunsill f’Chevaigné f’Settembru,
l-aġġudikazzjoni
tat-tender
tal-kostruzzjoni
tal-bankini,
aġġudikazzjoni tal-kwotazzjonijiet għall-installazzjoni ta’ CCTV
cameras u għal servizz ta’ accountant biex jaġġorna l-fixed assets
register tal-Kunsill, ħruġ ta’ kwotazzjoni għas-servizz tat-tindif tattoroq fi żmien il-festa, għeluq ta’ toroq fi żmien il-festa, ħruġ ta’
kwotazzjoni għal servizz ta’ accountant tal-Kunsill, il-permessi talbejjiegħa li jarmaw temporanjament fi żmien il-festa, il-permessi talbejjiegħa 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 minn Miżura 313 (lewwel sejħa) tal-Programm Leader tal-Unjoni Ewropa. Is-Sindku informa lill-Kunsill
li x-xogħol fuq is-sitt siti huwa konkluż u ġew ukoll ippreżentati l-kontijiet kollha
ċċertifikati mill-konsulent tekniku l-Perit Edward Scerri. Peress li l-Kunsill ma
ibbenefikax minn advanced payment taħt din is-sejħa, is-Sindku Joe Cordina propona
u l-Kunsill qabel unanimament li għandna nitolbu l-awtorizazzjoni tal-Ministru
responsabbli mill-Kunsilli Lokali u tad-Dipartiment tal-Gvern Lokali sabiex nieħdu
bridging loan mill-Bank biex inkunu nistgħu nissottomettu l-claims kollha li għandna
sal-31 ta’ Awwissu 2015. Din il-bridging loan ser tittieħed għal dan il-għan speċifiku.
2. Is-Sindku Joe Cordina ta aġġornament lill-Kunsill dwar ix-xogħlijiet ta’ pavimentar
ġdid ta’ Pjazza l-Vitorja, liema xogħol qed ikun iffinanzjat minn Miżura 313 (it-tieni
sejħa) tal-Programm Leader tal-Unjoni Ewropea. Is-Sindku informa lill-Kunsill li xxogħol miexi b’ritmu mgħaġġel u l-pavimentar huwa kważi konkluż kollu. Filpreżent, qed isir it-tħaffir tal-culvert biex minnu jgħaddi l-high tension cable talKorporazzjoni Enemalta u l-wires li jinsabu mwaħħlin mad-djar residenzjali talPjazza. Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar semma li hawn xnigħat li x-xogħol fuq dan il3

proġett ser jieqaf għall-festa u ser ikompli wara. Is-Sindku Joe Cordina ċaħad dawn
ix-xnigħat u qal li huwa jinsab infurmat li x-xogħol mistenni jkun konkluż fi żmien
tliet ġimgħat oħra. Huwa fakkar li mill-proġett kollu tal-pjazza, il-Kunsill Lokali taxXagħra huwa responsabbli biss mill-pavimentar il-ġdid, installazzjoni ta’ għamara tattriq u installazzjoni ta’ fanali dekorattivi. Fuq nota oħra relatata, is-Sindku Joe
Cordina qal li huwa jinsab infurmat li l-offerta pubblika għall-asfaltar tal-Pjazza ser
toħroġ matul din il-ġimgħa. Ix-xogħol tal-asfaltar ser isir min-naħa tal-Ministeru għal
Għawdex. Il-Kunsilliera Dr. Joseph Attard u Dr. Kevin Cutajar sostnew li huma
kontra li t-tarmac li ser jintuża fil-pjazza jkun ta’ lewn aħmar. Il-Kunsillier Dr. Joseph
Attard staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq il-monument tal-Assedju l-Kbir li
huwa propost li jsir fi Pjazza l-Vitorja. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li ser nerġgħu
niktbu lill-Ministeru għal Għawdex biex naraw fiex waslet din il-proposta. IlKunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar meta ser titqassam pjanta aġġornata lirresidenti tax-Xagħra dwar kif inhi ġejja l-Pjazza. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li din
il-pjanta ser titqassam fil-ġimgħat li ġejjin. Dan peress li x-xogħol li qed isir fil-pjazza
mhux kollu qed isir min-naħa tal-Kunsill.
3. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li ninsabu għaddejjin bl-aħħar
preparamenti tagħna għaż-żjara li l-Kunsill ser jagħmel f’Chevaigné fi Franza bejn il11 u l-14 ta’ Settembru 2015. Huwa qal li l-grupp huwa kollu iffurmat u jikkonsisti
f’rappreżentanti tal-Kunsill, ix-Xagħra Folk Group, Ta’ Verna Folk Band u Ta’ Mena
Estate.
Fuq nota separata, il-Viċi Sindku Aaron Agius u l-Kunsillier Dr. Christian Zammit
għamlu apoloġija pubblika għall-fatt li ma setgħux jattendu għall-attivitajiet konnessi
mal-festival tat-tin li ġie organizzat fl-20 u l-21 ta’ Ġunju 2015 minħabba raġunijiet
personali. Il-Viċi Sindku Aaron Agius qal ukoll li jinsab iddiżgustat bil-fatt li saru xi
kummenti dwar il-ħajja privata tiegħu minn membri tal-istaff.
4. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna noħorġu sejħa għallkwotazzjonijiet għat-tindif tat-toroq fil-jiem tal-festa titulari ta’ Marija Bambina.
Bħas-snin preċedenti, ser nagħmlu kundizzjoni li ma jistax jintuża blower waqt dan
ix-xogħol.
Is-Sindku propona wkoll u l-Kunsill qabel li għandna nitolbu laqgħa mal-Arċipriet
Mons. Carmelo Refalo dwar issues ta’ tindif relatati mal-festa ta’ Marija Bambina.
Għal din il-laqgħa ser ikunu preżenti Mons. Arċipriet Carmelo Refalo, is-Sindku Joe
Cordina u s-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard.
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5. Il-Kunsill iddiskuta diversi materji relatati mal-festa titulari ta’ Marija Bambina. IsSindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nitolbu l-awtorizazzjoni ta’
Transport Malta sabiex Triq it-28 ta’ April 1688 u Triq il-Knisja jiġu temporanjament
one way għall-perijodu bejn it-Tnejn 10 ta’ Awwissu u s-Sibt 12 ta’ Settembru 2015.
Dan minħabba l-armar tal-festa li jintrama f’dawn it-toroq.
Bil-għan li jkun hemm kontroll aħjar tat-traffiku li jkun dieħel jew ħiereġ mix-Xagħra
fil-jiem tal-festa, is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna
nibbukkjaw is-servizz ta’ żewġ gwardjani lokali li joqogħdu wieħed fil-bidu tat-Triq
tat-Tafla u ieħor fil-bidu ta’ Triq Tal-Qaċċa. Dan is-servizz ser jintalab għall-ġranet
bejn il-Ħadd 6 u t-Tlieta 8 ta’ Settembru 2015.
6. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li bdejna naħsbu għall-permessi talbejjiegħa li jarmaw temporanjament fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru għall-festa
titulari ta’ Marija Bambina. Il-Viċi Sindku Aaron Agius reġa’ sostna l-pożizzjoni
tiegħu f’isem ukoll l-Għaqda tal-Armar 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. Il-Viċi Sindku qal ukoll li dawn il-gabbani qed iħallu ħafna skart
warajhom meta suppost is-sidien huma responsabbli li jnaddfu. Huwa qal li dan ixxogħol ta’ tindif qatt ma sar min-naħa tas-sidien tal-gabbani b’detriment għarresidenti.
Is-Sindku Joe Cordina ippreżenta lill-Kunsill pjanta draft magħmula mill-Assistant
Principal Josephine Sultana. Wara diskussjoni twila, il-Kunsill qabel li għandna
nirrevedu l-pjanta proposta b’tali mod li: (a) it-trakkijiet tal-ġelat jersqu minn taħt ilpavaljuni u l-postijiet tagħhom jitilgħu bix-xorti; (b) it-trakkijiet tal-kebabs u tas-sweet
crepes jimxu aktar ‘l isfel u jersqu mal-gabbani li jbiegħu l-hotdogs u (ċ) it-trakkijiet
il-kbar li normalment jarmaw quddiem il-playing field jinżlu ‘l isfel mill-headquarters
tax-Xagħra Scouts Group. Ġie deċiż li għandna ninkarigaw lill-Assistant Principal
Josephine Sultana biex tirrevedi l-pjanta skont dawn ir-rakkomandazzjonijiet biex
titressaq għall-approvazzjoni tal-Kunsill fil-laqgħa li jmiss.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius irtira mil-laqgħa fis-6.45pm.
7. Is-Sindku Joe Cordina ippreżenta lill-Kunsill kopja tar-rapport ta’ aġġudikazzjoni tattender tal-kostruzzjoni tal-bankini magħmul mill-Avukat Dr. Joshua Grech. Dr. Grech
qed jirrakkomanda li din l-offerta pubblika tingħata lill-kuntrattur George Xerri li
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ippreżenta l-irħas offerta li kienet technically u administratively compliant. Il-Kunsill
aċċetta unanimament din ir-rakkomandazzjoni.
8. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li sad-data tal-għeluq tas-sottomissjoni ta’
kwotazzjonijiet għax-xiri u installazzjoni ta’ CCTV cameras, intefgħu tliet offerti kif
ġej:

Kuntrattur / Kumpanija

Total (inkluż il-VAT)

Josef Mizzi
Info Tech Supplies & Services
Eagle Security Systems

€ 1324.64c
€ 1595.00c
€ 1635.48c

Il-Kunsill qabel li din il-kwotazzjoni għandha tingħata lil Josef Mizzi li kellu l-irħas
offerta kwotata.
9. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li sad-data tal-għeluq tas-sottomissjoni ta’
kwotazzjonijiet għal servizz ta’ accountant biex jagħmel l-aġġornament tal-fixed
assets register tal-Kunsill, intefgħu żewġ offerti kif ġej:

Kumpanija

Total (inkluż il-VAT)

Parker Randall Turner
PKF Malta

€ 1888.00c
€ 3200.00c

Il-Kunsill qabel li din il-kwotazzjoni għandha tingħata lill-kumpanija Parker Randall
Turner li kellha l-irħas offerta kwotata.
10. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna noħorġu sejħa għallkwotazzjonijiet għal servizz ta’ accountant. Dan peress li l-accountant Johanna
Caruana infurmat lill-Kunsill li ser tieqaf minn dan ix-xogħol minħabba raġunijiet
personali.

Materji oħra:
11. Is-Sindku Joe Cordina qal li kif inhi l-prassi fil-bidu ta’ kull leġislatura tal-Kunsill,
huwa ser iqassam id-dekasteri lil kull Kunsillier. Id-dekasteri għal din il-leġislatura li
bdiet fl-1 ta’ Mejju 2015 u tintemm fit-30 ta’ Ġunju 2019 huma kif ġej:
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Is-Sindku Joe Cordina:
Ippjanar u Infrastruttura
Relazzjonijiet mal-Għaqdiet Soċjali u attivitajiet kulturali
Anzjani
Proġetti iffinanzjati mill-Unjoni Ewropea
Il-Viċi Sindku Aaron Agius:
Żgħażagħ u Sport
MEPA u Ambjent
Upkeep tal-ġonna pubbliċi
Kumitat Konġunt
Jgħin lis-Sindku fl-organizazzjoni ta’ attivitajiet kulturali
Il-Kunsillier Dr. Christian Zammit:
Ġemellaġġi
Fondi tal-Unjoni Ewropea
Negozju u Kummerċ fix-Xagħra
Kultura u Wirt Storiku
Edukazzjoni u l-Librerija
Il-Kunsillier Dr. Joseph Attard:
E-councilor
Żvilupp Soċjali
Turiżmu fix-Xagħra
Indafa u Separazzjoni tal-Iskart
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar:
Innovazzjoni u Tiġdid tas-Sistemi
Saħħa, Sigurta’ u Aċċessibilita’
Ugwaljanza u Affarijiet tal-Familja
Animal Welfare
12. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li t-Triq tal-Wied tal-Għejjun li twassal sa
Triq Għajn Ħosna tinsab fi stat perikoluż ħafna. Huwa propona u l-Kunsill qabel li
għandna nġibu l-approvazzjoni ta’ Transport Malta sabiex it-triq tingħalaq
kompletament għat-traffiku. Il-Kunsill Dr. Joseph Attard propona u l-Kunsill qabel li
għandna nagħmlu wkoll rapport formali dwar dan il-każ lill-Pulizija. Is-Sindku Joe
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Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna niktbu ittra lill-Ministeru għal Għawdex
biex naraw il-possibilita’ li din it-triq titranġa b’fondi tal-Gvern Ċentrali.
13. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li għadna kemm irċivejna żewġ stediniet
uffiċjali mill-Kunsill ta’ Atessa u San Michele Salentino fl-Italja sabiex nattendu
għall-festa tat-tin li ser issir fit-12 ta’ Awwissu u fid-29 ta’ Awwissu 2015
rispettivament. Il-Kunsill qabel li l-Kunsillier Dr. Christian Zammit għandu jattendi
għall-festa tat-tin ta’ San Michele Salentino filwaqt li ser naraw min jista’ jattendi
għan-nom tal-Kunsill għall-festa tat-tin li ser issir f’Atessa.
Il-Kunsillier Dr. Christian Zammit propona u l-Kunsill qabel li fl-aġenda tal-laqgħa
tal-Kunsill tax-xahar ta’ Novembru 2015, għandu jkun hemm item dwar lorganizazzjoni tal-festival tat-tin li għandu jsir matul is-sena 2016. Il-Kunsillier Dr.
Kevin Cutajar qal li għall-festival tat-tin tas-sena li ġejja, il-Kunsill għandu jaħseb li
jipprovdi servizz ta’ traduzzjoni matul is-seminar għall-benefiċċju tad-delegati
barranin li jkunu jsegwu. Dr. Cutajar qal li jekk il-Kunsill ma jsibx persuna li tidħol
għal dan ix-xogħol, huwa jinsab dispost li jagħmel it-traduzzjoni hu b’mod gratwit.

Qari tal-Korrispondenza:
1. Ittra mingħand Maryanne Sultana f’isem il-Kumitat tal-Fund Raising Festa Marija
Bambina, li fiha qed titlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill fl-organizazzjoni tal-ikla
tradizzjonali tal-festa fi Pjazza l-Vitorja. Din ser issir nhar it-Tlieta 1 ta’ Settembru
2015. Il-Kunsill qabel li għandna nikkollaboraw f’din l-attivita’ bi spiża li ma teċċedix
is-somma ta’ € 500.
2. 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 għandna nikkollaboraw florganizazzjoni ta’ din l-attivita’ bi spiża li ma teċċedix is-somma ta’ € 700.
3. 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. Is-Sur Mizzi qed jibgħat ukoll numru ta’ ritratti assoċjati ma’
dan l-inċident. Il-Kunsill qabel li deċiżjoni dwar din il-materja għandha tittieħed fillaqgħa li jmiss.
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4. E-mail mingħand Elaine Lenzo, rappreżentanta tal-Bank Ċentrali ta’ Malta, li fiha qed
tinforma lill-Kunsilli Lokali dwar kampanja edukattiva bl-isem ‘Know Your
Banknotes’, liema kampanja hija intiża li tgħarraf lill-pubbliku dwar l-użu ta’ karti talflus ħżiena. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nistiednu lisSinjura Lenzo biex tagħti din it-taħdita qasira fiċ-Ċentru ta’ Matul il-Jum għallAnzjani.
5. E-mail mingħand Alexander Cutajar, communications coordinator fis-Segretarjat
Parlamentari għad-Drittijiet ta’ persuni b’diżabilita’ u anzjanita’ attiva, dwar it-tnedija
tal-premju ‘Accessibility Award’, liema premju qed jitnieda għat-tieni sena
konsekuttiva. Dan il-premju jingħata lil dawk il-Kunsilli Lokali li jkunu ser iwettqu
proġett li jtejjeb l-aċċessibilita’ għall-persuni b’diżabilita’ bejn l-1 ta’ Awwissu 2015
u l-31 ta’ Jannar 2016. Is-sottomissjonijiet jagħlqu nhar il-Ġimgħa 31 ta’ Lulju 2015.
Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna ndaħħlu l-proġett talpjazza għal dan il-premju.
6. Ċirkulari mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali dwar it-tqassim tal-linja cards għal
dawk li applikaw għaliha. Il-Kunsill innota l-kontenut.
7. E-mail mingħand Charlene Mercieca Magro, rappreżentanta tal-kumpanija Greenpak,
li fiha qed tinforma lill-Kunsill li ħadd min-naħa tagħhom ma seta’ jattendi għallfestival tat-tin u ikel tipiku Għawdxi li l-Kunsill tagħna organizza nhar is-Sibt 20 u lĦadd 21 ta’ Ġunju 2015. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna
nistiednu rappreżentant tal-kumpanija Greenpak sabiex ikun preżenti għal-laqgħa li
jmiss tal-Kunsill.
8. Memo 13/2015 maħruġ mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali dwar proġetti varati millKunsilli Lokali. Il-Kunsill innota l-kontenut.
9. Memo 14/2015 maħruġ mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali dwar infiq fuq servizzi
professjonali matul is-sena 2014. Il-Kunsill innota l-kontenut.
10. E-mail mingħand Tricia Dawn Williams, aġent editur tal-magażin ‘ENCORE – Arts &
Culture’, li fiha qed tinforma lill-Kunsilli Lokali li t-tieni edizzjoni ta’ din ilpubblikazzjoni ser toħroġ nhar il-Ħadd 30 ta’ Awwissu 2015. Din l-edizzjoni ser
tkopri x-xhur ta’ Settembru u Ottubru. Għaldaqstant, il-Kunsilli Lokali qed jingħataw
żmien sal-Erbgħa 15 ta’ Lulju 2015 biex jissottomettu l-lista ta’ attivitajiet kulturali li
ser jorganizzaw matul dawn ix-xahrejn biex din tidher f’din il-ħarġa. L-informazzjoni
rikjesta diġa’ ġiet mogħtija mis-Segretarju Eżekuttiv.
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11. E-mail mingħand Sarah Jane Farrugia, rappreżentanta tal-Malta Information
Technology Agency (MITA), li fiha qed tistieden lis-Sindki, Kunsilliera u Segretarji
Eżekuttivi sabiex jattendu għal seminar bit-tema ‘Public Services Online’, liema
seminar sar nhar il-Ħamis 25 ta’ Ġunju 2015 f’Tas-Sliema Malta. Għal dan is-seminar
attenda s-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard.
12. E-mail mingħand Giles Summehays li fiha qed tistaqsi lill-Kunsill dwar il-possibilita’
li wieħed mill-bankijiet ġodda li ser jiġu installati fi Pjazza l-Vitorja jkun iddedikat
għall-memorja ta’ ommha Mary Summehays li kienet tgħix ix-Xagħra mill-1966 sa
ma mietet fis-sena 2014. Il-Kunsill qabel li għandna nikkunsidraw din it-talba fillaqgħa li jmiss.
13. E-mail mingħand Eman Borg, Viċi President tal-Gozo Youth Council, li fiha qed
jinforma lill-Kunsill li l-attivita’ ‘Beach Fest 2015’ li kellha ssir nhar l-Erbgħa 12 ta’
Awwissu fil-bajja tar-Ramla l-Ħamra ġiet antiċipata għal nhar il-Ħadd 9 ta’ Awwissu.
Il-Kunsill innota l-kontenut.
14. E-mail mingħand Mary Grace Damato, EU Funds Manager fi ħdan l-Agriculture and
Rural Payments Agency, li fiha qed tinforma lill-Kunsill li t-talba tagħna sabiex iddata tat-tlestija tal-proġett ‘Network of Leisure Parks in Xagħra’ iffinanzjat b’fondi ta’
Miżura 313 (l-ewwel sejħa) tiġi estiża għall-31 ta’ Awwissu 2015 ġiet aċċettata. IlKunsill innota l-kontenut.
15. Ċirkulari mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali dwar it-tqassim tal-prospectus talMCAST għas-sena akkademika 2015/2016. Il-Kunsill innota l-kontenut.
16. E-mail mingħand Victor John Borg li fiha qed jinforma lill-Kunsill li l-kumpanija
tiegħu ser torganizza s-Sunscape Festival fir-Ramla l-Ħamra bejn it-2 u s-6 ta’ Lulju
2015. Is-Sur Borg qed jitlob lill-Kunsill sabiex jagħtih in-no objection għal din lattivita’. Il-Kunsill aċċetta din it-talba.
17. Ittra mingħand Joseph Cutajar ta’ ‘Mayflower’, Triq Mikiel Farrugia, Xagħra
Għawdex, li fiha qed jitlob lill-Kunsill sabiex jagħtih kumpens xieraq biex ipatti għallħsara li allegatament saret fil-għalqa tiegħu fiż-żona tal-Qaċċa wara li kuntrattur
imqabbad mill-Kunsill qata’ siġra tal-palm maħruqa fil-viċin.
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F’dan il-ħin, il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar irtira mil-laqgħa minħabba kunflitt ta’
interess. Rigward it-talba tas-Sur Joseph Cutajar, il-Kunsill qabel li għandna
niċċekkjaw miegħu x’tip ta’ kumpens qed jitlob għal din il-ħsara.
18. E-mail mingħand Romina Ferry, rappreżentanta ta’ Heritage Malta, li fiha qed
tinforma lill-Kunsill li rappreżentant minn tagħhom ser ikun preżenti għal-laqgħa talKunsill tat-Tlieta 21 ta’ Lulju 2015 sabiex jagħti aġġornament dwar ix-xogħlijiet ta’
restawr li qed isiru fuq il-Mitħna Ta’ Kola. Is-Sindku informa lill-Kunsill li
rappreżentant ta’ Heritage Malta ser ikun preżenti għal-laqgħa li jmiss.
19. E-mail mingħand Jankarl Farrugia li fiha qed jinforma lill-Kunsill li hu jixtieq
jorganizza r-riċeviment tat-tieġ tiegħu fil-bajja tar-Ramla l-Ħamra nhar il-Ġimgħa 17
ta’ Ġunju 2016. Ser ikun hemm madwar 250 persuna u l-attivita’ tibda fil-5.00pm u
tintemm għall-ħabta ta’ nofs il-lejl. Is-Sur Farrugia qed jitlob lill-Kunsill sabiex
jagħtih in-no objection. Il-Kunsill qabel li għandna nagħtu din in-no objection bilkundizzjoni li s-Sur Farrugia ma jidħolx fuq il-bajja, jingħata pjanta bis-sit eżatt fejn
ser issir din l-attivita’ u tinżamm l-indafa.
20. Memo 15/2015 maħruġ mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali dwar l-aġġornament tallaqgħat tal-Kunsilli Lokali. Il-Kunsill innota l-kontenut.
21. E-mail mingħand Marlene Muscat, rappreżentanta tal-Europe Direct, li fiha qed
tistieden rappreżentant mill-Kunsill Lokali sabiex jattendi għal sessjoni ta’
informazzjoni dwar il-programm ‘Erasmus +’ tal-Unjoni Ewropea, liema sessjoni
saret nhar il-Ħamis 9 ta’ Lulju 2015. Għal din is-sessjoni attenda s-Segretarju
Eżekuttiv Ivan Attard.
22. E-mail mingħand Violetta De Luca, rappreżentanta tal-assoċjazzjoni ‘Euroconsulting’,
li fiha qed tistaqsi lill-Kunsill Lokali tagħna jekk jixtieqx jissieħeb bħala partner filproġett ‘Europe F.O.O.D.’ li għandu bħala temi l-ikel u s-sigurta’ tiegħu. Il-Kunsill
qabel ma’ dan.
23. E-mail mingħand Alexandra Galea, education officer fi ħdan il-kumpanija ‘Wasteserv
Malta Limited’, li fiha qed tinforma lill-Kunsill li din is-sena, il-European Week for
Waste Reduction ser tinżamm bejn il-21 u d-29 ta’ Novembru 2015. It-tema magħżula
hija ‘Dematerialisation’. Il-Kunsill innota l-kontenut.
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24. E-mail mingħand il-Perit Alexander Bigeni dwar bankina perikoluża li hemm fi Triq
Marsalforn quddiem ir-residenza tas-Sur Carmel Bigeni. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir.
25. E-mail mingħand Tonio Montebello, Chief Executive Officer tal-kumpanija
‘Wasteserv Malta Limited’, li fiha qed jinforma lill-Kunsill li l-proġett ta’
rijabilitazzjoni tal-Qortin kważi tlesta. Kif jitlesta l-proġett tat-transfer station ġewwa
x-Xewkija, l-operat kollu tal-Wasteserv ser imur ix-Xewkija u għalhekk, is-sit talQortin ikun liberat mill-operat tal-Wasteserv. Il-Kunsill innota l-kontenut.
26. Ittra mingħand Mons. Arċipriet Carmelo Refalo li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni
tal-Kunsill Lokali fl-organizazzjoni taċ-ċerimonja kommemorattiva li tfakkar iż-żewġ
Assedji ta’ Malta, liema ċerimonja ser issir nhar it-Tnejn 7 ta’ Settembru 2015. IlKunsill qabel li għandna nikkollaboraw f’din l-attivita’ bi spiża li ma teċċedix dik tassena li għaddiet.
27. E-mail mingħand Paul Gatt, President tal-Assoċjazzjoni Nazzjonali tas-Segretarji
Eżekuttivi, li fiha qed jistieden lis-Sindki, Kunsilliera, Segretarji Eżekuttivi u staff talKunsilli Lokali għal BBQ kbir tas-Sajf li ser isir f’lukanda ewlenija f’Malta nhar ilĠimgħa 24 ta’ Lulju 2015. Il-Kunsill innota l-kontenut.
28. E-mail mingħand Martin Spilar li fiha qed jinforma lill-Kunsill li għandu l-ħsieb li
jibda jipprovdi servizz ta’ messaġġi u trattamenti oħra fil-bajja tar-Ramla l-Ħamra. IsSur Spilar qed jitlob in-no objection min-naħa tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra biex
inkun jista’ jopera. Il-Kunsill qabel li għandna nagħtu din in-no objection bilkundizzjoni li dan is-servizz ma jiġi impost fuq l-ebda viżitatur.
29. E-mail mingħand Michael Gatt, manager tal-Gozo Action Group, li fiha qed jistieden
lis-Sindki u/jew lis-Segretarji Eżekuttivi sabiex jattendu għal seminar intitolat
‘Network of Transnational Eno-gastronomic ititneraries for the promotion of the
Mediterranean cultural-food model’. Dan is-seminar ser isir nhar it-Tnejn 20 ta’ Lulju
2015 bejn id-9.30am u nofsinhar fil-Grand Hotel, l-Imġarr Għawdex. Dan is-seminar
ser jingħalaq mill-Onor. Dr. Ian Borg, Segretarju Parlamentari għall-Presidenza talUnjoni Ewropea 2017 u Fondi Ewropej. Il-Kunsill innota l-kontenut.
30. E-mail mingħand Marie-France Mailhos bil-programm sħiħ tal-attivitajiet li ser isiru
bħala parti miż-żjara tad-delegazzjoni tagħna f’Chevaigné, Franza, bejn il-Ġimgħa 11
u t-Tnejn 14 ta’ Settembru 2015. Il-Kunsill innota l-kontenut.
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31. Memo 16/2015 maħruġ mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali dwar il-migrazzjoni għallakkwist elettroniku (electronic public procurement system – EPPS). Il-Kunsill qabel li
għal dan il-kors dwar l-e-tenders għandu jattendi s-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard.
32. E-mail mingħand Chris Galea mill-Ordni tal-Voluntiera ta’ Malta li fiha qed jinforma
lill-Kunsill li l-Order of Malta ser tagħmel kuntatt mal-Kunsill Lokali biex torganizza
sessjoni ta’ ġbir ta’ ħwejjeġ u anke xi ġugarelli għall-missjonijiet fil-Ghana. Il-Kunsill
innota l-kontenut.
33. E-mail mingħand Michael Cutajar li fiha qed jitlob in-no objection tal-Kunsill sabiex
ikun jista’ jwaqqaf beach volleyball court fil-bajja tar-Ramla l-Ħamra nhar il-Ġimgħa
21 ta’ Awwissu 2015. Il-Kunsill qabel li għandna nagħtu din in-no objection bilkundizzjoni li ma jintużax sound b’volum għoli u tinżamm l-indafa.
34. Ittra mingħand Mario Paul Bigeni f’isem l-Għaqda tal-Armar ‘2 ta’ Settembru 1973’ li
fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali fl-istampar ta’ posters u flyers għal
ħames attivitajiet mifruxin matul is-sajf. Il-Kunsill qabel li għandna nikkollaboraw
ma’ din l-Għaqda f’din l-inizjattiva bi spiża li ma teċċedix is-somma ta’ € 100.
35. Ittra mingħand Elvire Carminati minn Franza li fiha qed titlob li tagħmel esperjenza
ta’ internship fl-uffiċċju tal-Kunsill bejn l-4 ta’ Jannar u t-12 ta’ Frar 2016. Il-Kunsill
qabel li għandna niċċekkjaw eżatt dwar il-kundizzjonijiet tal-internship.
36. E-mail mingħand il-Kunsill ta’ Atessa fl-Italja li fiha dan il-Kunsill qed jistieden erba’
rappreżentanti mill-Kunsill Lokali tagħna sabiex jattendu għall-fiera annwali tagħhom
li ser issir bejn it-Tlieta 11 u l-Ħamis 13 ta’ Awwissu 2015. Din il-materja diġa’ ġiet
diskussa aktar kmieni matul din il-laqgħa.
37. Ittra mingħand is-Sur Carmel Abela, Direttur tad-Dipartiment tal-Gvern Lokali, li fiha
qed jinforma lill-Kunsill li d-Dipartiment qed jikkommetti ruħu li jagħti lill-Kunsill
Lokali tagħna s-somma ta’ € 600 f’għajnuna għal-librerija lokali. Il-Kunsill innota lkontenut.
38. E-mail mingħand Daniel Tabone, rappreżentant tal-kumpanija Greenpak, li fiha qed
jistaqsi jekk il-Kunsill Lokali tax-Xagħra hux interessat li jestendi r-riċiklaġġ tal-iskart
biex jinkludi wkoll ir-riċiklaġġ ta’ appliances u electronics bħal fridges, cookers u
mobile phones. Il-Kunsill qabel li għandna nuru l-interess tagħna f’din l-inizjattiva.
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39. E-mail mingħand Noel Formosa, President tal-Kumitat Organizzattiv tal-attivitajiet
tal-Milied fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex, li fiha qed jitlob lill-Kunsilli Lokali
sabiex jissottomettu informazzjoni dwar l-attivitajiet li għandhom ippjanati għal żmien
il-festi tal-Milied 2015. Din l-informazzjoni diġa’ ġiet mogħtija mis-Segretarju
Eżekuttiv Ivan Attard.
40. Ittra mingħand Marica Borg, Segretarja tal-Fondazzjoni Kumittiva, li fiha qed titlob ilkollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali fl-organizazzjoni ta’ attivita’ soċjo-kulturali firRamla l-Ħamra nhar is-Sibt 25 ta’ Lulju. Il-Kunsill qabel li għandna nikkollaboraw
f’din l-attivita’ bi spiża li ma teċċedix dik tas-sena li għaddiet.
41. E-mail mingħand Rodolfo Ragonesi, Chairman tal-Fondazzjoni GAIA, li fiha qed
jitlob lill-Kunsill u lill-Awtorita’ Maltija tat-Turiżmu sabiex, flimkien malFondazzjoni GAIA, jagħmlu talba għal pulizija u/jew gwardjani lokali li jagħmlu
xogħol ta’ infurzar fuq persuni li qed iħallu l-klieb tagħhom jgħumu fil-bajja tarRamla.
Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna niċċekkjaw dwar ilkuntratt li l-Fondazzjoni GAIA għandha mal-Gvern Ċentrali rigward l-immaniġġjar
tal-bajja tar-Ramla. Il-Kunsill qabel li għandna nkomplu nissalvagwardjaw id-drittijiet
tagħna fuq l-immaniġġjar ta’ din il-bajja li tinsab fil-konfini tal-lokalita’ tagħna u li
taqa’ taħt il-ġurisdizzjoni tal-Kunsill.
42. Ittra mingħand Arthur Farrugia, President tal-Għaqda Briju Festa Marija Bambina, li
fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill fl-organizazzjoni ta’ attivita’ soċjokulturali li ser issir nhar it-Tlieta 25 ta’ Awwissu 2015. Il-Kunsill qabel li għandna
nikkollaboraw ma’ din l-Għaqda fl-organizazzjoni ta’ din l-attivita’ bi spiża li ma
teċċedix is-somma ta’ € 200.
43. E-mail mingħand Vincenzo De Leonardis li fiha qed jistieden rappreżentanza ta’ żewġ
delegati mill-Kunsill Lokali tax-Xagħra sabiex jattendu għall-festa tat-tin li ser issir
nhar is-Sibt 29 u l-Ħadd 30 ta’ Awwissu 2015 f’San Michele Salentino fl-Italja. Din
il-materja diġa’ ġiet diskussa aktar kmieni matul din il-laqgħa.
44. Ċirkulari mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali li fiha l-Assoċjazzjoni qed tistieden
rappreżentanza mill-Kunsill sabiex tattendi għal konferenza intitolata ‘Geographic
Information System’ li ser issir nhar l-Erbgħa 16 ta’ Settembru 2015. Waqt din ilkonferenza, ser jiġu ippreżentati numru ta’ preżentazzjonijiet minn entitajiet lokali
dwar dan is-suġġett. Il-Kunsill innota l-kontenut.
14

45. E-mail mingħand l-Inġinier Joseph Azzopardi dwar ix-xogħol rikjest għat-tiswija talfuntana li hemm fil-ġnien ta’ quddiem il-Mitħna Ta’ Kola. Is-Sindku Joe Cordina
propona u l-Kunsill qabel li din il-materja għandha terġa’ tiġi diskussa fil-laqgħa li
jmiss.

Ilmenti mir-residenti:
1. Talba mingħand Saver Grech ta’ ta’ 62, Triq Ta’ Ġorf, sabiex jitranġa ħajt tal-kantun
imwaqqa’ fit-Triq tar-Ramla. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
2. Talba mingħand Carmelo Mizzi ta’ ‘Il-Warda’, Triq il-Knisja, sabiex jitranġa ħajt tassejjieħ imwaqqa’ fl-inħawi tal-Għeżien. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
3. Talba mingħand Massimo Ferroleto ta’ ‘Café Royale’, Pjazza l-Vitorja, sabiex isir ftit
siment proviżorju quddiem il-ħanut tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu
jsir.
4. Talba mingħand Michael Spiteri ta’ ‘Saint Michael’, Triq tal-Masri, sabiex titranġa
bankina f’salib it-toroq bejn Triq Marsalforn u Triq Masri. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir.
5. Talba mingħand Anthony Azzopardi ta’ Nazzarenu Court, Block B, Flat 1, Triq Ġnien
Xibla, sabiex jitranġa ħajt imwaqqa’ għat-triq fit-Triq tal-Wied tal-Fellies. Ir-resident
qed jitlob li jingħata l-materjal u x-xogħol ser jagħmlu hu. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir.
6. Talba mingħand Paul Azzopardi ta’ ‘Springvale’, Triq Ġnien Xibla, sabiex jitranġa
ħajt imwaqqa’ għat-triq fi Triq Għajn Ħosna. Ir-resident qed jitlob li jingħata lmaterjal u x-xogħol ser jagħmlu hu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
7. Talba mingħand Anthony Caruana ta’ 6, Triq Ġnien Xibla, sabiex isiru sinjali li
jipprojbixxu l-ipparkjar faċċata tal-garaxx tiegħu fi Triq it-Tiġrija peress li qed
jipparkjaw ħafna vetturi hemmhekk u ma jkunx jista’ joħroġ il-karozza tiegħu millgaraxx. Il-Kunsill qabel li għandna nitolbu lis-Sur Caruana sabiex iġib lawtorizazzjoni ta’ sid l-għalqa faċċata tar-residenza tiegħu qabel inressqu din it-talba
għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.
8. Ilment mingħand Tarcisio Rapa ta’ 2, Pjazza l-Vitorja, dwar il-karozza tal-linja li
tgħaddi minn Triq l-Ispiera. Peress li l-parti ta’ fuq tat-triq hija dejqa, il-karozza tal15

linja qed titla’ fuq il-bankina tar-residenza tiegħu u qed tagħmel il-ħsara lill-propjeta’
tiegħu. Il-Kunsill qabel li għandna nressqu dan l-ilment għall-attenzjoni ta’ Transport
Malta.
9. Talba mingħand Tarcisio Rapa ta’ 2, Pjazza l-Vitorja, sabiex titwessa’ Triq l-Ispiera.
Il-Kunsill qabel li għandna nirreferu lis-Sur Rapa għand id-Dipartiment tal-Artijiet li
huwa d-Dipartiment responsabbli mill-esproprijazzjoni ta’ art għal skop ta’ twessiegħ.
10.
Ilment mingħand Mark Spiteri ta’ 11, Triq Mikelanġ Pace, dwar ir-rotta l-ġdida
tat-trasport pubbliku li bdiet tgħaddi mill-inħawi tal-Kortoll. Ir-resident qed jitlob li
din ir-rotta titranġa peress li l-karozza tal-linja qed tieqaf ta’ sikwit u t-triq hija dejqa.
Il-Kunsill qabel li għandna nressqu dan l-ilment għall-attenzjoni ta’ Transport Malta.
11.
Ilment mingħand Catherine Grech ta’ 105A, Triq it-Tiġrija, dwar ir-rotta tattrasport pubbliku numru 307. Din ir-rotta qed tieħu ħafna ħin biex tasal il-Belt
Victoria peress li qiegħda tmur il-Kortoll. Il-Kunsill qabel li għandna nressqu dan lilment għall-attenzjoni ta’ Transport Malta.
12. Talba mingħand Francesca Sultana ta’ 9, Triq Gajdoru, sabiex isir ‘Stop Sign’ filkantuniera bejn Triq Gajdoru u Triq il-Ġnejna minħabba li f’din il-parti tat-triq, ilkarozzi qed isuqu b’veloċita’ qawwija. Il-Kunsill qabel li għandna nressqu din it-talba
għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.
13. Talba mingħand Nazzareno Theuma ta’ ‘Sunset House’, Triq Ġużeppi Grech, sabiex
isiru sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar faċċata tad-driveway tar-residenza tiegħu fejn
jinsabu għelieqi u m’hemmx djar residenzjali. Il-Kunsill qabel li għandna nressqu din
it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.
14. Rapport mingħand il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar dwar bandla tat-tfal li ġiet
vandalizzata fil-ġnien ta’ quddiem il-Mitħna Ta’ Kola. Il-Kunsill qabel li din il-ħsara
għandha tissewwa.
15. Ilment mingħand diversi residenti dwar is-sitwazzjoni preżenti tal-ħabel tar-Ramla lĦamra. Saru diversi rapporti li dan il-ħabel ma twaħħalx kif is-soltu jsir b’tali mod li
l-parti magħrufa bħala ‘Ix-Xtajta’ m’għadhiex aktar protetta għall-għawm. Ir-residenti
qed jitolbu li dan il-ħabel jerġa’ jitwaħħal bħalma kien qabel. Il-Kunsill qabel li
għandna nressqu dan l-ilment għall-attenzjoni tal-Awtorita’ Marittima ta’ Malta li hija
responsabbli mit-twaħħil ta’ dan il-ħabel fil-bajja tar-Ramla.
16. Ilment mingħand Neil Purssey ta’ N.B., Triq Kalipso, Xagħra, dwar is-sitwazzjoni
preżenti fit-Triq tal-Pergla maġenb il-farmhouses. F’din iż-żona, qed jiġu ipparkjati
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diversi trakkijiet li jiġbru l-iskart domestiku, liema trakkijiet qed joħolqu inkonvenjent
kbir lir-residenti. Il-Kunsill qabel li għandna nressqu dan l-ilment għall-attenzjoni ta’
Transport Malta.
17. Talba mingħand Vitorja Vella ta’ 14, Triq Ta’ Ġorf, sabiex isir sinjal ‘Keep Clear’
quddiem ir-residenza tagħha. Il-Kunsill ma aċċettax din it-talba.
18. Talba mingħand Doris Azzopardi min-naħa tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma
sabiex jiġu nstallati sinjali ‘loading/unloading’ fil-bajja tar-Ramla l-Ħamra. Il-Kunsill
qabel li għandna nagħmlu talba lid-Dipartiment tat-Toroq biex jerġgħu jinżebgħu ssinjali sofor li hemm fir-Ramla.
19. Talba mingħand Louis Cassar minn Santa Luċija, Kerċem, sabiex jitnaddaf il-Wied
tal-Għeżien mill-ħaxix u l-bużbież b’użu ta’ makkinarju peress li hemm riskju li lħaxix jieħu n-nar. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
20. Ilment mingħand il-Kunsillier Dr. Christian Zammit dwar parti mit-triq li qed iċċedi
bejn Triq Jannar u Triq Bullara fejn oriġinarjament kien hemm kaxxa tat-telefon. IlKunsill qabel li għandna ninkarigaw lil Salvu Bonello sabiex jagħmel rapport tekniku
dwar x’hemm bżonn isir biex titranġa din il-ħsara.
21. Talba mingħand il-Kunsillier Dr. Christian Zammit sabiex urġentament jitranġa ħajt
tas-sejjieħ li qed jaqa’ fi Triq Ġnien Imrik. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu
jsir.
22. Talba mingħand il-Kunsillier Dr. Christian Zammit sabiex it-toroq Bertrija, Liberat
Grech u Il-Ġebla ta’ Sansuna jiġu miknusa bi sweeper. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir.
23. Talba mingħand Salvu Buttigieg ta’ 11, Triq Gajdoru, sabiex jitranġaw erba’ ħofor
fondi fl-inħawi tat-Tarġa fil-Wied tal-Għejun. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.
24. Talba mingħand Miguel Tabone ta’ N.B., Triq Qasam ta’ Dun Anton, sabiex
urġentament titranġa l-bankina quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir.
25. Talba mingħand Salvu Azzopardi ta’ 46, ‘Qalb Ta’ Ġesu’’, Triq Mikiel Farrugia,
sabiex jingħata ftit siment fi Triq tal-Għejun. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu
jsir.
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26. Talba mingħand David Attard ta’ 84, Pjazza l-Vittorja, sabiex jingħata ftit siment fi
Triq Ta’ Kaċċaturi u Triq Kalipso. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
27. Talba mingħand Dorienne Portelli ta’ ‘Jador’, Triq Ta’ Karkar, sabiex titwaħħal mera
faċċata tal-garaxx tar-residenza tagħha peress li mhux qed ikun possibbli għaliha li
tara min ikun ġej miż-żewġ naħat tat-triq. Il-Kunsill qabel li din il-mera għandha
titwaħħal.
28. Talba mingħand is-Sindku Joe Cordina sabiex isir xogħol ta’ tindif bil-bobcat fit-Triq
tal-Wied tal-Għeżien. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
29. Talba mingħand is-Sindku Joe Cordina sabiex isiru tliet zebra crossings – waħda filbidu ta’ Triq l-Ispiera, oħra fil-bidu ta’ Triq il-Knisja u oħra fil-bidu ta’ Triq it-28 ta’
April 1688. Il-Kunsill qabel li għandna nressqu din it-talba għall-approvazzjoni ta’
Transport Malta.
30. Ilment mingħand il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar għan-nom ta’ xi residenti dwar ilkarozza tal-linja numru 307 li tgħaddi minn Triq l-Għar ta’ Xerri. Dawn ir-residenti
qed jgħidu li, xi drabi, din il-karozza mhix tgħaddi jew inkella qed tgħaddi tard ħafna
bil-konsegwenza li n-nies jibqgħu jistennew għalxejn. Il-Kunsill qabel li għandna
nressqu dan l-ilment għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.
31. Talba mingħand is-Sindku Joe Cordina sabiex jinbena ħajt tas-sejjieħ imwaqqa’ fi
sqaq fi Triq it-28 ta’ April 1688. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
32. Talba mingħand Vanessa Vella Zarb ta’ 60, Triq l-Imqades, sabiex isir xogħol ta’
żebgħa u refurbishment lill-bus shelter li hemm ħdejn l-entratura tat-Tempji talĠgantija. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nikkuntattjaw
lill-kumpanija Faces Displays li hija responsabbli mill-installazzjoni tal-bus shelters
madwar Malta u Għawdex sabiex naraw il-possibilita’ li l-bus shelter ġdid li hemm fi
Triq Mannar maġenb il-Knisja ta’ Ġesu’ Nazzarenu jiġi spustjat għal Triq l-Imqades.
33. Ilment mingħand il-Kunsillier Dr. Joseph Attard rigward il-konġestjoni qawwija tattraffiku li qed ikun hemm fil-parti ta’ fuq ta’ Triq il-Knisja. It-traffiku żdied minn
meta żdiedet ir-rotta l-ġdida tas-servizz tat-trasport pubbliku. Fid-dawl ta’ dan, isSindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna niktbu lill-propjetarji talopen top buses sabiex isibu rotta alternattiva minflok Triq il-Knisja biex hekk
jitnaqqas it-traffiku li jgħaddi minn din il-parti tat-triq.

Approvazzjoni tal-pagamenti
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Il-Kunsill approva unanimament l-iskeda ta’ pagamenti annessa mal-minuti bleċċezzjoni tal-pagament ta’ Mark Attard fejn il-Kunsillier Dr. Joseph Attard astjena
minħabba kunflitt ta’ interess.
Rigward il-pagamenti tal-kumpanija Vella Brothers Co. Limited, il-Kunsill qabel li
dawn iż-żewġ pagamenti għandhom jitressqu għall-approvazzjon fil-laqgħa li jmiss
wara li jkunu ingħataw id-dettalji ta’ fejn ingħata l-konkos imsemmi.

Aġġornament
Il-Kunsill iddeċieda li l-laqgħa li jmiss għandha ssir nhar it-Tnejn 24 ta’ Awwissu
2015 fil-5.30pm b’aġenda li tkun komunikata aktar ‘il quddiem.
Il-laqgħa spiċċat fid-8.45pm.

Joe Cordina
Sindku

Ivan Attard
Segretarju Eżekuttiv
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