Minuti tat-tliet mija u sbatax-il laqgħa tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra
li saret nhar il-Ħamis 24 ta’ Settembru 2015 fil-5.30pm fl-uffiċċju
amministrattiv tal-Kunsill. Din hija wkoll is-sitt 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. Christian Zammit

Ambaxxatriċi lokali taż-żgħażagħ: Maribel Bajada
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar 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 316 li saret nhar it-Tnejn
24 ta’ Awwissu 2015 wara li jsiru l-korrezzjonijiet meħtieġa.

Punti mqajma mill-minuti
Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar xi żvilupp kien hemm fuq it-talba li għamilna
sabiex isiru sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar quddiem il-belvedere fil-parti ta’ isfel ta’
Triq Gajdoru. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li din it-talba tinsab għand Transport
Malta għall-approvazzjoni.
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Il-Kunsillier Dr. Joseph Attard staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq ilmonument li jfakkar l-Assedju l-Kbir, liema monument huwa propost li jsir fi Pjazza
l-Vitorja. Dr. Attard qal li f’Jannar li għadda kellna laqgħa mal-Onorevoli Ministru
għal Għawdex Dr. Anton Refalo li fiha l-Ministru qal li dan il-proġett ser jiġi
iffinanzjat min-naħa tal-Ministeru għal Għawdex. Huwa innota b’dispjaċir li diġa’
għaddew tmien xhur minn din il-laqgħa u għad m’hemmx sinjal ta’ dan il-proġett fixXagħra. Is-Sindku Joe Cordina qal li kemm il-Ministru Dr. Anton Refalo u anke lAmbaxxatur ta’ Malta għall-UNESCO u Chairman tal-Kumitat tal-Kultura l-E.T.
Mons. Dr. Joe Vella Gauci tawh assigurazzjoni li qed jagħmlu dak kollu li jistgħu biex
dan il-proġett jiġi iffinalizzat malajr kemm jista’ jkun. Wara diskussjoni, is-Sindku
Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna niktbu lill-Ministru sabiex
jikkummissjona espert li jkun jista’ jagħti gwida dwar x’tip ta’ monument irid isir u lpost eżatt fejn jitpoġġa.

Komunikazzjonijiet tas-Sindku fosthom ix-xogħol ta’ asfaltar ta’
Pjazza l-Vitorja u Vjal it-Tmienja ta’ Settembru, ix-xogħol ta’
pavimentar ġdid fi Pjazza l-Vitorja, il-festa ta’ Ġesu’ Nazzarenu, lorganizazzjoni tal-Kunċert tal-Milied, aġġornament fuq lapplikazzjoni tagħna għall-premju EDEN, ix-xogħol ta’ asfaltar tattieni parti ta’ Triq Marsalforn u materji oħra
1. Is-Sindku Joe Cordina ta aġġornament lill-Kunsill dwar ix-xogħol ta’ asfaltar ta’
Pjazza l-Vitorja u Vjal it-Tmienja ta’ Settembru, liema xogħol qed isir min-naħa talMinisteru għal Għawdex. Is-Sindku qal li jinsab infurmat li t-tenders għax-xogħol ta’
asfaltar tal-Pjazza ġew ippubblikati filwaqt li l-asfaltar ta’ Vjal it-Tmienja ta’
Settembru ser jitkompla mill-aktar fis possibbli. Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li
għandna nkomplu ninsistu mal-Ministeru għal Għawdex biex dawn ix-xogħlijiet tant
meħtieġa fil-lokalita’ tagħna jitkomplew mill-aktar fis.
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 tal-pavimentar u l-culvert tal-ilma huwa konkluż u diġa’ ġiet ippreżentata lewwel claim tax-xogħol lill-Paying Agency. Dan peress li l-Kunsill Lokali tax-Xagħra
kien ibbenefika minn advanced payment taħt din is-sejħa.
Is-Sindku qal li huwa jinsab infurmat li kemm l-installazzjoni tal-għamara tat-triq
(street furniture) u anke l-installazzjoni ta’ fanali dekorattivi bħala parti minn dan il2

proġett ser isiru matul ix-xahar ta’ Ottubru. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill
qabel li għandna noħorġu l-offerta pubblika għax-xiri ta’ planters u pjanti għal Pjazza
l-Vitorja u siti oħra fix-Xagħra bħala parti mill-proġett ‘Urban Greening’. Fuq nota
oħra relatata, il-Viċi Sindku Aaron Agius qal li għandna nitolbu lill-Korporazzjoni
Enemalta sabiex jagħtuna data approssimattiva ta’ meta il-wires tad-dawl li
preżentament jinsabu mwaħħlin mal-faċċati tad-djar residenzjali tal-Pjazza jinqalgħu u
jitgħaddew minn taħt l-art.
3. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li din is-sena il-festa ta’ Ġesu’ Nazzarenu
ser tiġi iċċelebrata fil-Parroċċa tagħna nhar il-Ħadd 27 ta’ Settembru. Fuq talba talKan. Dun Anton Refalo Rapa, Rettur tal-Knisja ta’ Ġesu’ Nazzarenu, is-Sindku Joe
Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nikkollaboraw miegħu fl-organizazzjoni
tal-festival tal-ħut bħala parti mill-festa billi nħallsu l-ispejjeż tal-band, l-ispejjeż talPA u anke l-ispejjeż tal-istampar.
4. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li ninsabu għaddejjin bil-preparamenti
tagħna għall-organizazzjoni tal-Kunċert annwali tal-Milied li ser isir nhar il-Ħadd 27
ta’ Diċembru 2015 fil-Knisja Bażilika ta’ Marija Bambina. Kif ġara fis-snin li
għaddew intbagħatet stedina uffiċjali lill-President ta’ Malta, l-E.T. Marie-Louise
Coleiro Preca, biex tattendi għal dan il-Kunċert li matulu jinġabru donazzjonijiet
b’riżq il-Malta Community Chest Fund. Kif ġie deċiż fl-aħħar laqgħa tal-Kunsill, ser
tinħareġ ukoll il-kwotazzjoni għat-tiżjin ta’ Vjal it-Tmienja ta’ Settembru u Pjazza lVitorja għal żmien il-Milied.
5. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li wara li applikajna għall-premju EDEN
(European Destinations of Excellence) f’Lulju li għadda, irċivejna korrispondenza
mingħand il-bord ta’ evalwazzjoni fejn dan bi pjaċir infurmana li l-lokalita’ tagħna
ġiet klassifikata fl-ewwel post biex tirċievi dan l-unur prestiġġjuż. Is-Sindku Joe
Cordina irringrazzja lis-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard għall-ħidma li wettaq fuq din
l-applikazzjoni u li eventwalment wasslet għar-rebħ ta’ dan l-unur. Id-data taċċerimonja li fiha ser jingħata uffiċjalment dan l-unur ser tiġi komunikata aktar ‘il
quddiem.
6. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nikkonsultaw mal-Perit
Edward Scerri sabiex nibdew nippreparaw l-offerta pubblika għall-asfaltar tat-tieni
parti ta’ Triq Marsalforn, liema xogħol ser ikun iffinanzjat mill-iskema ‘Proġetti
Speċjali fil-Lokalitajiet’ imnedija mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali. Is-Sindku qal li
minn informazzjoni li għandu, il-kuntratt li permezz tiegħu ser niġu mogħtija dawn ilflus għandu jiġi iffirmat fil-bidu tas-sena d-dieħla.
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Materji oħra:
7. Il-Kunsillier Dr. Christian Zammit ta aġġornament lill-Kunsill dwar iż-żjara li huwa
għamel f’San Michele Salentino fl-aħħar ġimgħa ta’ Awwissu 2015. Dr. Zammit qal li
hu tkellem mas-Sindku ta’ San Michele Salentino, Dr. Pietro Epifani, dwar diversi
materji fosthom l-iskambji kulturali taż-żgħażagħ. Dr. Epifani qal li l-Kunsill ta’ San
Michele Salentino ipprova kemm-il darba jorganizza skambji kulturali ta’ żgħażagħ
ma’ organizazzjonijiet f’Malta imma sab diversi problemi. Il-Kunsillier Dr. Christian
Zammit qal li Dr. Epifani infurmah li ser ikun f’Malta fuq btala privata għall-bidu ta’
Novembru. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nistednuh
sabiex jagħmel żjara l-Kunsill ħalli nkunu nistgħu niddiskutu din il-proposta f’aktar
dettall bil-għan li napplikaw għal fondi taħt il-programm Europe For Citizens matul
is-sena 2016.
8.

Is-Sindku Joe Cordina ta’ aġġornament lill-Kunsill dwar iż-żjara li delegazzjoni milllKunsill għamlet f’Chevaigné bejn il-Ġimgħa 11 u t-Tnejn 14 ta’ Settembru 2015. Hu
qal li kemm ix-Xagħra Folk Group u anke Ta’ Verna Folk Band taw wirjiet
spettakolari. Bħala parti minn dan il-proġett, is-Sindku Joe Cordina informa lillKunsill li hemm il-ħsieb li jsiru tliet attivitajiet matul it-tliet snin li ġejjin. L-attivita’ li
ser issir fil-lokalita’ tagħna hija skedata għall-1 u 2 ta’ Novembru 2017. Fid-dawl ta’
dan, huwa propona u l-Kunsill qabel li għandna nibdew naħsbu biex naħtru sottokumitat li jgħin fl-organizazzjoni ta’ attivitajiet bħal dawn u anke għall-festival
annwali tat-tin. Is-Sindku Joe Cordina propona wkoll u l-Kunsill qabel li għandna
nibagħtu ittra ta’ ringrazzjament lis-Sinjura Marie-France Mailhos u lill-kumitat
responsabbli mill-ġemellaġġi fi ħdan il-Kunsill ta’ Chevaigné għall-ospitalita’ li wrew
mad-delegazzjoni tagħna.

9.

Is-Sindku Joe Cordina għamel riferenza għall-proġett ‘Network of Leisure Parks in
Xagħra’ iffinanzjat minn fondi tal-Miżura 313 (l-ewwel sejħa) tal-Programm Leader
tal-Unjoni Ewropea. Huwa qal li rċivejna korrispondenza mingħand il-Paying Agency
fejn dawn talbuna napprovaw xi varjazzjonijiet li kien hemm fix-xogħol li għamel ilkuntrattur Joseph Mercieca fuq il-belvederes ta’ Triq Marsalforn u Triq is-Sellum.
Peress li l-pagament fuq dan ix-xogħol kien diġa’ ġie approvat fil-laqgħa tal-Kunsill li
saret nhar it-Tnejn 23 ta’ Marzu 2015, il-Kunsill reġa’ approva unanimanent ilvarjazzjonijiet imsemmija.

Qari tal-Korrispondenza:
4

1. Memo 21/2015 maħruġ mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali dwar l-immaniġġjar taliskart elettriku u elettroniku (l-WEE) miġbura mill-Kunsilli Lokali. Il-Kunsill innota lkontenut.
2. Memo 22/2015 maħruġ mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali dwar l-iskem dwar
inizjattivi ta’ attivitajiet kulturali għax-xahar ta’ Diċembru 2015. Kif kien ġie deċiż flaħħar laqgħa tal-Kunsill, il-Kunsill Lokali tagħna applika għall-fondi biex ikun jista’
jorganizza l-Kunċert annwali tal-Milied li ser isir nhar il-Ħadd 27 ta’ Diċembru 2015
fil-Knisja Bażilika ta’ Marija Bambina.
3. Memo 23/2015 maħruġ mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali dwar stedina millMinisteru tal-Finanzi għal-laqgħat ta’ konsultazzjoni pubblika ta’ qabel il-budget
għas-sena 2016. Il-Kunsill innota l-kontenut.
4. Ċirkulari iċċirkolata mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali dwar l-integration leaflet
bit-tema ‘Living in Malta: Quick Reference Tips’. Il-Kunsill innota l-kontenut.
5. Memo 24/2015 maħruġ mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali dwar ‘Professional
Development Award in Improving Public Management and Governance at Local
Level’. Il-Kunsill innota l-kontenut.
6. E-mail mingħand is-Sur Joe Xerri, Kap tal-Iskola Primarja tax-Xagħra, li fiha qed juri
l-interess tal-iskola li tipparteċipa fil-kampanja edukattiva imnedija mill-kumpanija
Greenpak bil-kollaborazzjoni tal-Kunsill bil-għan li titqajjem kuxjenza dwar ilbenefiċċji tar-riċiklaġġ tal-iskart domestiku. Il-Kunsill innota l-kontenut.
7. E-mail mis-Segretarjat Parlamentari għall-Anzjani u l-Persuni b’Diżabilita’ li fiha
rappreżentant mill-Kunsill Lokali ġie mistieden sabiex jattendi għal sessjoni ta’
informazzjoni dwar il-kura tal-kundizzjoni tad-dimensja, liema sessjoni saret nhar ilĠimgħa 11 ta’ Settembru 2015. Il-Kunsill innota l-kontenut.
8. E-mail mingħand Rebecca Xiberras, PRO tal-Grupp ‘LGTBTI+ Gozo’, li fiha qed
tistieden rappreżentant mill-Kunsill Lokali sabiex jattendi għal seminar intitolat
‘Better Together’ li sar nhar is-Sibt 19 ta’ Settembru fiċ-Ċentru tal-Universita’ ta’
Għawdex. Il-Kunsill innota l-kontenut.
9. E-mail mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali li fiha qed tistieden rappreżentanza millKunsilli Lokali sabiex tattendi għall-konferenza dwar il-proġett Local-Sats iffinanzjat
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mill-programm ENPI CBC MED tal-Unjoni Ewropea. Din il-konferenza ser issir nhar
l-Erbgħa 30 ta’ Settembru 2015. Il-Kunsill innota l-kontenut.
10. E-mail mingħand Daphne Sant Caruana, kuratriċi tat-Tempji tal-Ġgantija, li fiha qed
tinforma lill-Kunsill li Heritage Malta hija disposta li toffri sitt pubblikazzjonijiet talktieb ‘The Ġgantija Guidebook’ bla ħlas lill-Kunsilliera. Il-Kunsill innota l-kontenut.
11. E-mail mill-MEUSAC li fiha qed jistiednu rappreżentant mill-Kunsill sabiex jattendi
għal sessjoni ta’ informazzjoni dwar il-programm INTERREG iffinanzjat minn fondi
tal-Unjoni Ewropea, liema sessjoni saret nhar il-Ħamis 17 ta’ Settembru 2015 fiċĊentru tal-Universita’ ta’ Għawdex. Għal din il-laqgħa attenda s-Segretarju Eżekuttiv
Ivan Attard.
12. Ċirkulari mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali b’informazzjoni dwar il-Europe
Direct Information Centres. Il-Kunsill innota l-kontenut.
13. E-mail mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali li fiha qed jistiednu lis-Sindku u/jew
rappreżentant mill-Kunsill sabiex jattendi għal konferenza dwar il-proġett CENSE
iffinanzjat minn fondi tal-Unjoni Ewropea, liema konferenza ser issir nhar it-Tlieta 6
ta’ Ottubru 2015. Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li għal din il-konferenza
għandha tattendi l-iskrivana Manolita Farrugia.
14. E-mail mingħand il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar li fiha qed jitlob lill-Kunsill sabiex
jistieden rappreżentant mill-Korporazzjoni Enemalta ħalli jagħtina spjegazzjoni dwar
il-qtugħ tad-dawl fil-lokalita’ tagħna. Il-Kunsill innota l-kontenut.
15. E-mail mingħand Cora Vella Laurenti, Senior Executive fil-Ministeru tat-Turiżmu, li
fiha qed tinforma lill-Kunsill li l-lokalita’ tagħna ġiet magħżula uffiċjalment bħala lEuropean Destination of Excellence għas-sena 2014. Il-premju ser jingħata waqt
ċerimonja li ser issir fi Brussell fis-16 u s-17 ta’ Diċembru 2015. Din il-materja diġa’
ġiet diskussa aktar kmieni matul il-laqgħa.
16. E-mail mingħand Simon Mizzi bir-ritratti tal-ħsara li ġarrab fuq it-tyre tal-vettura
privata tiegħu nhar is-Sibt 31 ta’ Mejju 2015 waqt li kien għaddej minn Triq Għajn
Damma fix-Xagħra. L-ispejjeż jammonta għal € 150. Is-Sur Mizzi qed jitlob li lKunsill iħallas dawn l-ispejjeż. Il-Kunsill qabel li din il-materja għandha tiġi diskussa
f’laqgħa oħra.
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17. E-mail mingħand Moira Sammut, rappreżentanta tal-European Commission
Representative in Malta, li fiha qed tistieden rappreżentanza mill-Kunsill Lokali
sabiex tattendi għal djalogu pubbliku dwar l-Unjoni Ewropea li ser isir nhar il-Ħamis
1 ta’ Ottubru 2015 bejn il-5.30pm u s-7.30pm f’lukanda ewlenija f’Malta. Il-Kunsill
innota l-kontenut.
18. Memo 25/2015 maħruġ mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali dwar il-Green Public
Procurement. Il-Kunsill innota l-kontenut.
19. E-mail mingħand Angelo Bonello, fitness instructor, li fiha qed jitlob ilkollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra sabiex ikun jista’ jorganizza għal sena
oħra numru ta’ fitness classes għan-nisa u għall-irġiel minn Ottubru 2015 sa Mejju
2016. Kull persuna li tipparteċipa ser tkun qed tintalab tħallas miżata ta’ € 30 għal kull
term filwaqt li l-Kunsill Lokali iħallas € 10 għal kull klassi. Il-Kunsill aċċetta din ittalba.
20. E-mail mingħand Marie-France Mailhos li fiha qed tirringrazzja lill-Kunsill taż-żjara
li għamel ġewwa Chevaigné bejn il-11 u l-14 ta’ Settembru 2015. Is-Sinjura Mailhos
irringrazzjat ukoll lill-gruppi folkloristiċi li telgħu mal-Kunsill biex jipparteċipaw filfiera li saret f’Chevaigné. Il-Kunsill innota l-kontenut.
21. E-mail mingħand Francienne Muscat, Segretarja tal-Kumitat Organizzattiv talMaratona ta’ Għawdex, li fiha qed titlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill florganizazzjoni ta’ din l-attivita’ sportiva li saret nhar il-Ħadd 26 ta’ April 2015. IlKunsill qabel li għandna nikkollaboraw mal-Kumitat Organizzattiv tal-Maratona bi
spiża li ma teċċedix is-somma ta’ € 600.
22. E-mail mingħand Dr. Renzo Degabriele, CEO Primary Health Care, b’informazzjoni
dwar il-vaċċin kontra l-influwenza staġjonali għas-sena 2015. Dan is-servizz ser jiġi
offrut b’xejn għal sena oħra mill-Kunsill Lokali tagħna għar-residenti Xagħrin li
għandhom minn 55 sena ‘l fuq.
23. Ittra mingħand il-Perit Clint Camilleri, Senior Manager ta’ Transport Malta, li fiha
qed jitlob lill-Kunsill sabiex jieħu direzzjoni mingħand il-perit tiegħu dwar l-istabilita’
strutturali tat-Triq tal-Wied tal-Għejun u jipproċedi skont il-gwida mogħtija lilu minn
dan il-perit. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nikkonsultaw
mal-Perit Edward Scerri dwar din il-materja.
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24. E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha qed jistiednu rappreżentanza millKunsill sabiex tattendi għal sessjoni ta’ informazzjoni dwar il-programm Europe for
Citizens 2014-2020 iffinanzjat minn fondi tal-Unjoni Ewropea. Din is-sessjoni saret
nhar l-Erbgħa 23 ta’ Settembru 2015 f’lukanda ewlenija f’Malta. Il-Kunsill innota lkontenut.
25. E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali b’informazzjoni dwar numru ta’
kompetizzjonijiet li ser isiru relatati mal-European Mobility Week u l-kampanja ‘Do
The Right Mix’ li ser tinżamm bejn il-Ġimgħa 23 ta’ Ottubru u l-Ħadd 1 ta’
Novembru 2015. Il-Kunsill innota l-kontenut.
26. E-mail mingħand Gino Tanti, rappreżentant tal-kumpanija WEE, li fiha qed jinforma
lill-Kunsilli Lokali b’opportunita’ ta’ reklamar b’xejn fuq il-programm ‘Xarabank’ li
jixxandar fuq TVM kull nhar ta’ Ġimgħa minn Ottubru li ġej. Il-Kunsill innota lkontenut.
27. E-mail mingħand Monika Gergelova, executive producer ta’ Checkmate, li fiha qed
titlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill fl-organizazzjoni tal-attivita’ TV Show Sport
Checkmate li ser issir fix-Xagħra bejn it-13 u l-21 ta’ Ottubru 2015. Din l-attivita’
tikkonsisti f’tournament tac-chess li ser isir fil-lukanda Cornucopia u fil-bajja tarRamla. Il-Kunsill qabel li għandna nagħtu n-no objection tagħna għal din l-attivita’.
28. E-mail mingħand Rebecca Borg, Communications Officer fi ħdan il-European Union
Programmes Agency (EUPA), li fiha qed tistieden rappreżentanza mill-Kunsill sabiex
tattendi għal tliet ECVET Café sessions li ser isiru fit-30 ta’ Settembru, 28 ta’ Ottubru
u 25 ta’ Novembru 2015 fil-EUPA Conference Hall, il-Belt Valletta. Waqt dawn issessjonijiet ser tingħata informazzjoni dettaljata dwar is-sistema ECVET u lkomponenti differenti tagħha b’learning outcomes speċifiċi. Is-Sindku propona u lKunsill qabel li għandha tattendi l-iskrivana Manolita Farrugia għal waħda minn dawn
is-sessjonijiet.
29. E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali b’informazzjoni dwar il-Mental Health
Awareness Week li ser tinżamm bejn it-Tnejn 5 u l-Ġimgħa 9 ta’ Ottubru 2015. IlKunsill innota l-kontenut.
30. E-mail mingħand Sylvia Caruana b’informazzjoni dwar il-kors intitolat ‘Għaqal idDar, Ħajja Aħjar’. Dan il-kors huwa organizzat mill-Ministeru tas-Sigurta’ Soċjali
flimkien mal-Kunsilli Lokali. L-għan tal-kors huwa li bi ftit ħsieb inkunu nistgħu
nieħdu deċiżjonijiet ferm iktar bil-għaqal fid-dar u fil-familja mingħajr ma nħallu
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riperkussjonijiet fuq is-saħħa, ambjent u l-aspett finanzjarju. Is-Sinjura Caruana qed
tistaqsi lill-Kunsill jekk hux interessat li joffri dan il-kors interessanti fil-futur qarib.
Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nuru l-interess tagħna
biex norganizzaw dan il-kors.
31. E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha qed jistaqsu lill-Kunsilli Lokali jekk
humiex interessati li jinnominaw xi membru minn tagħhom sabiex jipparteċipa fl-open
networking days b’informazzjoni dwar il-programm Europe For Citizens li ser isiru fi
Brussell bejn it-Tnejn 12 u l-Erbgħa 14 ta’ Ottubru 2015. Kull Reġjun ser jagħżel irrappreżentant tiegħu biex jipparteċipa f’dawn il-workshops. Is-Sindku Joe Cordina
propona u l-Kunsill qabel li għandna ninnominaw lill-Viċi Sindku Aaron Agius biex
jipparteċipa f’dawn l-open networking days għan-nom tal-Kunsill.
32. E-mail mingħand Mary Muscat mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha dDipartiment qed jipproponi lill-Kunsilli Lokali sabiex jagħtu sehem fil-ġbir ta’ fondi
bħala kampanja ta’ solidarjeta’ fil-problema tal-kriżi tar-refuġjati billi jorganizzaw car
wash day flimkien mal-parroċċa u l-għaqdiet tal-lokalita’ nhar is-Sibt 3 ta’ Ottubru
2015. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna ninkarigaw lixXagħra Scouts Group biex jieħdu ħsieb din l-attivita’.
33. Ittra mingħand Chris Galea, Direttur tal-Ordni ta’ Malta, li fiha qed jirringrazzja lillKunsill Lokali tax-Xagħra u lil dawk kollha involuti għall-għajnuna kbira li sabu nhar
is-Sibt 19 ta’ Settembru 2015 fl-organizazzjoni tal-ġabra ta’ ħwejjeġ użati għallkarita’. Il-Kunsill innota l-kontenut.
Il-Kunsillier Dr. Joseph Attard irtira mil-laqgħa fis-6.40pm.

Ilmenti mir-residenti:
1. Talba mingħand Joseph Formosa ta’ Triq l-Imqades sabiex isiru żewġ bankijiet
quddiem ir-residenza tiegħu sabiex in-nies li jkunu qed jistennew tal-linja jkunu
jistgħu joqogħdu bilqiegħda hemmhekk. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
2. Talba mingħand Joe Sultana ta’ ‘Santa Rita’, Triq Ta’ Karkar, sabiex isir xogħol ta’
patching fi sqaq li hemm fil-bidu ta’ Triq Għajn Ħosna. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir.
3. Talba mingħand Lina Debono ta’ ‘Shante’, Triq it-28 ta’ April 1688, sabiex jitnaddaf
il-water culvert ta’ quddiem ir-residenza tagħha. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.
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4. Talba mingħand is-Sindku Joe Cordina sabiex tinbidel u/jew titranġa l-mera li hemm
fil-kantuniera bejn Triq Għonqa u Triq Ġnien Xibla. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.
5. Talba mingħand Mark Spiteri ta’ 11, Triq Mikelanġ Pace, sabiex isir culvert żgħir li
jilqa’ l-ilma tax-xita quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.
6. Talba mingħand is-Sindku Joe Cordina sabiex jingħata s-siment fi Triq Għajn Wajtar.
Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
7. Talba minghand Grace Camilleri ta’ ‘Dar Ta’ Bubbusina’, 138, Triq Knisja, sabiex
issir tabella dead-end fi sqaq fi Triq il-Knisja fejn hemm l-uffiċċju tal-Gozo Express.
Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
8. Talba minghand Pius Grech ta’ 10, ‘Marija Assunta’, Triq Masri, sabiex jinbidel ilbank li hemm quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu
jsir.
9. Talba mingħand Joseph Grima ta’ ‘American Eagle’, Triq Għajn Qamar, sabiex
titranġa l-bankina ta’ quddiem ir-residenza tiegħu. Is-Sur Grima qed jitlob li jingħata
l-materjal (kurduna) u x-xogħol ser jagħmlu hu. Ser niċċekkjaw eżatt fiex jikkonsisti
dan ix-xogħol.
10. Talba mingħand Francienne Muscat ta’ 16, Triq l-Ispiera, sabiex jitwaħħlu żewġ mirji
tat-traffiku, waħda fejn il-Każin tal-Partit Laburista fi Triq il-Knisja u oħra faċċata ta’
Triq l-Ifran. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
11. Talba mingħand Roger Bellamy ta’ 48, Triq it-28 ta’ April 1688, sabiex titwaħħal
mera faċċata tal-isqaq fejn joqgħod hu peress li qed tinħoloq diffikulta’ biex wieħed
jara xi traffiku jkun ġej mid-direzzjoni opposta. Il-Kunsill qabel li għandna nitolbu lisSur Bellamy sabiex iġib il-permess bil-miktub mingħand sid il-post ta’ faċċata tiegħu
sabiex din il-mera tkun tista’ titwaħħal.
12. Talba minghand Mary Rose Cini ta’ 135, Triq it-28 ta’ April 1688, sabiex isir xi
siment fuq il-bankina quddiem ir-residenza tagħha. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.
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13. Talba mingħand Manuel Buhagiar ta’ Plot 22, Block 6, Triq il-Ħamrija, Xewkija,
sabiex jinbena ħajt tas-sejjieħ imwaqqa’ għat-triq fil-Wied tal-Għeżien. Il-Kunsill
qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
14. Talba mingħand Charlie Bugeja ta’ ‘Paradise’, Triq Klula, Kerċem, sabiex isiru sinjali
li jipprojbixxu l-ipparkjar faċċata ta’ Sqaq ix-Xagħri fi Triq 28 ta’ April 1688. IlKunsill qabel li għandna nibagħtu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.
15. Talba minghand Julian Refalo ta’ ‘Notre Dame’, Triq il-Knisja, sabiex jitranġa lgandott fi Triq Spiera peress li xħin tagħmel ħafna xita, l-ilma jfur minn dan il-gandott
u jinżel fi propjeta’ tiegħu fl-inħawi ta’ Għajn Xejba. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.
16. Talba mingħand is-Sindku Joe Cordina sabiex issir bieba tal-ħadid fuq l-ispiera li
hemm fir-roundabout ta’ Triq Marsalforn. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu
jsir.
17. Talba mingħand Anthony Grima ta’ ‘Caranthony’, Triq Ta’ Ġorf, sabiex jitranġa
water culvert żgħir li hemm maġenb il-belvedere ż-żgħir ta’ Triq Ta’ Gajdoru. IlKunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
18. Talba mingħand is-Sindku Joe Cordina sabiex titranġa l-mera miksura li hemm filkantuniera bejn Triq Ġnien Xibla u Triq Għajn Ħosna. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir.
19. Talba mingħand Victor Grima ta’ 43, Triq Ta’ Gajdoru, sabiex isiru kaxxi talipparkjar u jsir sinjal ‘Keep Clear’ quddiem il-gate li hemm maġenb il-belvedere minn
fejn jidħlu l-bdiewa għall-għelieqi tagħhom. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu
jsir.
20. Talba mingħand Coronato Sultana ta’ ‘Holy Mary’, Triq Ġużeppi Bajada, sabiex issir
rampa ma’ garaxx ta’ post li għandu f’numru 53, Triq il-Knisja. Il-Kunsill qabel li dan
ix-xogħol għandu jsir.
21. Talba mingħand Josephine Sultana ta’ ‘Tal-Ħawlija’, Triq l-Għar ta’ Ninu, sabiex
jinżabru s-siġar li hemm fl-istess triq. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
22. Talba mingħand Michael Xerri f’isem l-Għaqda tan-Nar ‘VMB 1973’ sabiex titranġa
rampa fl-inħawi tan-Nuffara. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
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23. Talba mingħand il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar sabiex isir it-tindif tal-iskips fl-inħawi
ta’ Għajn Damma u t-Tafla. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
24. Talba mingħand il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar sabiex il-mera li hemm fil-bidu ta’
Vjal it-Tmienja ta’ Settembru terġa’ titpoġġa fejn kienet oriġinarjament u tkun talistess daqs li kienet oriġinarjament. Il-Kunsill qabel li din il-mera għandha titħalla fejn
qiegħda bħalissa u tkun ta’ daqs ikbar kif kienet oriġinarjament.
25. Talba mingħand Sammy Azzopardi ta’ 23A, Triq Ġnien Xibla, sabiex titranġa l-mera
li hemm fil-kantuniera bejn Triq Vestru u Triq Ġnien Xibla. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir.
26. Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex terġa’ tinżebagħ iz-zebra crossing
fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru u jsiru tliet bollards mal-bankina l-ġdida peress li xi
sewwieqa qed jipparkjaw il-vetturi tagħhom fuq din il-bankina. Il-Kunsill qabel li
għandna nibagħtu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

Approvazzjoni tal-pagamenti
Il-Kunsill approva unanimament l-iskeda ta’ pagamenti annessa mal-minuti.

Aġġornament
Il-Kunsill iddeċieda li l-laqgħa li jmiss għandha ssir nhar it-Tnejn 19 ta’ Ottubru 2015
fil-5.30pm b’aġenda li tkun komunikata aktar ‘il quddiem.
Il-laqgħa spiċċat fis-7.00pm.

Joe Cordina
Sindku

Ivan Attard
Segretarju Eżekuttiv
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