Minuti tat-tliet mija u tmintax-il laqgħa tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra
li saret nhar it-Tnejn 19 ta’ Ottubru 2015 fil-5.30pm fl-uffiċċju
amministrattiv tal-Kunsill. Din hija wkoll is-seba’ 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
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.
Il-Kunsill approva unanimament il-minuti tal-laqgħa numru 317 li saret nhar il-Ħamis
24 ta’ Settembru 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 tinżebagħ mill-ġdid iz-zebra crossing fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru wara li
tlesta l-pavimentar il-ġdid. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li din it-talba tinsab għand
Transport Malta għall-approvazzjoni.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar xi żvilupp kien hemm fuq il-bollards li
kellhom jitwaħħlu mal-bankina l-ġdida fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru. Is-Sindku Joe
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Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nordnaw sitt bollards biex jitwaħħlu fuq
iż-żewġ naħat tal-bankina bil-għan li ma jiġux ipparkjati vetturi fuqha.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa wkoll dwar meta ser jitkompla x-xogħol ta’ asfaltar
fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru, liema xogħol ser isir min-naħa tal-Ministeru għal
Għawdex. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li minn informazzjoni li għandu, dan ixxogħol ser jitkompla wara Diċembru.
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. Is-Sindku Joe Cordina qal li ma kien hemm ebda progress fuq din il-materja
mill-aħħar laqgħa tal-Kunsill sal-lum. Għaldaqstant, huwa propona u l-Kunsill qabel li
għandna nerġgħu niktbu ittra lill-Ministru għal Għawdex, l-Onor. Dr. Anton Refalo,
biex naraw fiex waslet it-talba tagħna dwar dan il-proġett.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq ix-xogħol
ta’ asfaltar ta’ Pjazza l-Vitorja, liema xogħol ser isir min-naħa tal-Ministeru għal
Għawdex. Is-Sindku Joe Cordina qal li minn informazzjoni li għandu, l-offerti għal
dan ix-xogħol ser jagħlqu fil-ġimgħat li ġejjin.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq it-talba li
ressaq fil-laqgħa li għaddiet sabiex tinbidel il-mera li hemm fil-bidu ta’ Vjal itTmienja ta’ Settembru. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li din il-mera ser issir ta’ daqs
akbar imma ser tibqa’ fil-post fejn hi fil-preżent. Dan skont kif ġie deċiż fl-aħħar
laqgħa tal-Kunsill.
Il-laqgħa ġiet sospiża fis-6pm sabiex il-Kunsill seta’ jitkellem mas-Sur Victor Teuma,
President tax-Xagħra Historical Reenactment Organisation, li ġie jiddiskuti xi punti
mal-Kunsill. Il-laqgħa kompliet fis-6.10pm.

Komunikazzjonijiet tas-Sindku fosthom ix-xogħol ta’ pavimentar ġdid
fi Pjazza l-Vitorja, l-organizazzjoni tal-Kunċert tal-Milied,
aġġudikazzjoni tal-kwotazzjoni għat-tiżjin ta’ Pjazza l-Vitorja u Vjal
it-Tmienja ta’ Settembru għal żmien il-Milied, ħatra ta’ bord ta’
aġġudikazzjoni għat-tender tal-proġett urban greening, lorganizazzjoni tal-festa tradizzjonali ta’ Sant’Anton Abbati, lorganizazzjoni tal-attivitajiet tal-Karnival 2016, l-aċċess għall-bajja
ta’ Għajn Barrani u materji oħra
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1. 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. Is-Sindku Joe Cordina informa lillKunsill li hemm xi varjazzjonijiet fuq dan ix-xogħol, liema varjazzjonijiet ser jitressqu
għall-approvazzjoni tal-Kunsill fil-laqgħa li jmiss.
Is-Sindku qal ukoll li kemm l-installazzjoni tal-għamara tat-triq u anke l-installazzjoni
ta’ fanali dekorattivi bħala parti minn dan il-proġett għandhom isiru matul ix-xahar ta’
Ottubru.
2. 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 fis-7.00pm fil-Knisja Bażilika ta’ Marija Bambina. Is-Sindku qal li
matul ix-xahar ta’ Novembru ser nikkuntattjaw lil xi negozji lokali li jistgħu jgħinuna
biex jittaffew l-ispejjeż marbutin mal-organizazzjoni ta’ din l-attivita’.
3. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li sad-data tal-għeluq tas-sottomissjoni talofferti għat-tiżjin ta’ Vjal it-Tmienja ta’ Settembru u Pjazza l-Vitorja għal żmien ilfesti tal-Milied intefgħu żewġ offerti kif ġej:

Kuntrattur / Kumpanija

Ammont (€)
(VAT inkluża)

Chris Gauci
D Illumination Ltd

€ 3,880
€ 3,852.36c

Il-Kunsill qabel li din il-kwotazzjoni għandha tingħata lill-kumpanija D Illumination
Limited li kellha l-irħas offerta kwotata.
4. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li wasalna biex noħorġu t-tender għax-xiri
ta’ pjanti u planters bħala parti mill-proġett Urban Greening li ser ikun iffinanzjat
mill-Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli, Ambjent u Tibdil fil-Klima. Dan skont kif
ġie deċiż fl-aħħar laqgħa tal-Kunsill. Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li l-bord ta’
aġġudikazzjoni għal dan it-tenders għandu jkun iffurmat mill-Viċi Sindku Aaron
Agius, il-Kunsillier Dr. Joseph Attard u s-Sur Joseph Bonello.
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5. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li wasal iż-żmien li nibdew niddiskutu malKan. Dun Ġwann Sultana, Rettur tal-Knisja ta’ Sant’Anton Abbati, l-organizazzjoni
ta’ din il-festa li ser tiġi ċċelebrata nhar il-Ħadd 17 ta’ Jannar 2016. Huwa propona u
l-Kunsill qabel li għandna nimxu fuq l-istess linji tas-sena li għaddiet.
6. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nwaqqfu sotto-kumitat li
jgħin fl-organizazzjoni tal-attivitajiet tal-Karnival fil-lokalita’ tagħna nhar is-Sibt 6 u
l-Ħadd 7 ta’ Frar 2016. Bil-għan li nagħtu aktar novita’ lill-programm ta’ attivitajiet li
norganizzaw, il-Kunsill qabel li għandna nitkellmu mas-Sur Kevin Sciberras bħala exChairman tal-Kumitat tal-Kultura fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex u anke mas-Sur
Brian Bonnici bħala wieħed mid-dilettanti tal-Karnival ta’ Malta biex jagħtuna xi
ideat dwar kif nistgħu nvarjaw il-programm tagħna.
7. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li reġa’ wasal iż-żmien li ngħaqqdu lisforzi kollha tagħna sabiex il-bajja ta’ Għajn Barrani li tinsab fil-konfini tal-lokalita’
tagħna terġa’ tibda tiġi aċċessata b’mod adekwat mill-pubbliku. Is-Sindku informa
lill-Kunsill li l-Qorti ta’ Għawdex tat is-sentenza tagħha fil-kawża li l-Pulizija, fuq
rapport ta’ Michael Cremona u sħabu, kienet fetħet kontrih. Fil-fatt, il-Qorti illiberat
lis-Sindku Joe Cordina minn kull akkuża fil-konfront tiegħu. Wara diskussjoni dwar
din il-materja, is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li għandna niktbu formalment lidDipartiment tal-Artijiet sabiex issir l-esproprjazzjoni tal-passaġġ li jwassal sal-bajja
ta’ Għajn Barrani. Dan bil-għan li dan il-passaġġ ikun jista’ jibda jerġa’ jintuża millpubbliku. Is-Sindku Joe Cordina propona wkoll u l-Kunsill qabel li għandu jittieħed
aerial photo tal-bajja ta’ Għajn Barrani sabiex titqajjem awareness dwar l-allegati
attivitajiet illeċiti li qed isiru f’din il-bajja.

Materji oħra:
8. Il-Kunsill iddiskuta s-sitwazzjoni preżenti fil-librerija pubblika ‘Patri Ġiġi Camilleri
SJ’. Is-Sindku Joe Cordina qal li minħabba li fil-maġġor parti tal-ġranet il-librerija qed
tiftaħ matul in-nofs ta’ nhar ta’ filgħodu, mhux qed jintlaħqu biżżejjed tfal li jkunu
jixtiequ jagħmlu użu mis-servizz li jiġi offrut. Fid-dawl ta’ dan, is-Sindku propona u lKunsill qabel li b’effett mill-1 ta’ Novembru 2015, il-librerija pubblika għandha tibda
tiftaħ nhar ta’ Tnejn, Erbgħa u Ġimgħa mill-11am sal-4pm. Ser nitolbu lapprovazzjoni tad-Dipartiment tal-Libreriji biex ikun jista’ jseħħ it-tibdil rikjest.
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 biex jiġi effettwat il-pagament min-naħa tal-Paying
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Agency, il-Kunsill irid japprova l-varjazzjonijiet li kien hemm fix-xogħol li għamel ilkuntrattur Joseph Mercieca fuq il-belvedere tan-naħa ta’ isfel ta’ Triq Gajdoru u lkuntrattur Gatt Tarmac Limited fuq il-ġnien ta’ quddiem il-Mitħna Ta’ Kola. Peress li
l-pagamenti fuq dawn ix-xogħlijiet kienu diġa’ ġew approvati fil-laqgħa tal-Kunsill
tal-21 ta’ Lulju 2015 u tal-24 ta’ Awwissu 2015 rispettivament, il-Kunsill reġa’
approva unanimanent il-varjazzjonijiet imsemmija.
Il-Kunsillier Dr. Christian Zammit irtira mil-laqgħa fis-6.45pm.

Qari tal-Korrispondenza:
1. Ċirkulari mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali bid-dokument intitolat ‘White paper
on school opening hours and traffic congestion and guidelines on outdoor catering
areas on public spaces’. Il-Kunsilli Lokali kellhom ċans sal-Ħamis 1 ta’ Ottubru 2015
biex jissottomettu l-kummenti tagħhom dwar dan id-dokument. Il-Kunsill innota lkontenut.
2. E-mail mingħand Daniela Sultana għan-nom tax-Xagħra Scouts Group li fiha tinforma
lill-Kunsill li x-Xagħra Scouts Group ma tistax torganizza l-attivita’ ‘Car Wash Day
for solidarity’ nhar is-Sibt 3 ta’ Ottubru 2015 minħabba li l-grupp kien infurmat tard.
Il-Kunsill qabel li għandna niddiskutu max-Xagħra Scouts Group dwar meta hu
possibbli għalihom li jorganizzaw din l-attivita’.
3. E-mail mingħand il-Fondazzjoni ‘Valletta 2018’ li fiha din il-Fondazzjoni qed
tistieden rappreżentanza mill-Kunsill sabiex tattendi għal konferenza intitolata
‘Cultural Mapping: Debating Spaces & Places’ li ser issir f’Dar il-Mediterran għallKonferenzi nhar il-Ħamis 22 u l-Ġimgħa 23 ta’ Ottubru 2015. Il-Kunsill innota lkontenut.
4. Memo 26/2015 maħruġ mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali dwar id-delega tal-infurzar
lokali lill-aġenzija L.E.S.A. Il-Kunsill innota l-kontenut.
5. E-mail mingħand Albert Falzon, rappreżentant tal-kumpanija MIEMA,
b’informazzjoni dwar il-proġett ‘Empower’ li jittratta l-ismart grids. Is-Sindku Joe
Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna ninkarigaw lill-iskrivana Manolita
Farrugia sabiex tieħu ħsieb l-involviment tal-Kunsill f’dan il-proġett.
6. E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha rappreżentanti tal-Kunsill ġew
mistiedna jattendu għal sessjoni ta’ informazzjoni intitolata ‘Creative Communities’ li
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saret nhar l-Erbgħa 7 ta’ Ottubru 2015 fil-Ministeru għal Għawdex. Il-Kunsill innota
l-kontenut.
7. E-mail mingħand Joellson Bezzina, rappreżentant f’Għawdex tal-kumpanija
Wasteserv Malta Limited, li fiha qed jistaqsi lill-Kunsill Lokali jekk hux interessat li
jipparteċipa fil-‘European Week for Waste Reduction’ li ser issir bejn il-21 u d-29 ta’
Novembru 2015. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna
norganizzaw sessjoni oħra ta’ ġbir ta’ ħwejjeġ użati nhar is-Sibt 21 ta’ Novembru
2015.
8. Memo 27/2015 maħruġ mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali bi kjarifiki dwar Memo
21/2015 li jittratta l-immaniġġjar tal-iskart elettriku u elettroniku (WEEE) miġbura
mill-Kunsilli Lokali. Il-Kunsill innota l-kontenut.
9. E-mail mingħand is-Sur Julian Pace Bonello, President tal-Kumitat Olimpiku Malti, li
fiha qed jinforma lill-Kunsill li l-Kumitat Olimpiku Malti ser jorganizza l-‘MOC
Sports Awards’. Dan il-premju jingħata lil dak il-Kunsill li jkun ta l-akbar kontribut
lill-isport Malti. In-nominazzjonijiet għal dan il-premju jintlaqgħu sa nofsinhar talĠimgħa 30 ta’ Ottubru 2015. Il-Kunsill innota l-kontenut.
10. E-mail mingħand is-Sur John Borg, Segretarju Permanenti fil-Ministeru għal
Għawdex, li fiha qed jinforma lill-Kunsill li l-Ministeru għal Għawdex iffirma kuntratt
mal-Għaqda ‘Milied fix-Xagħra’ li fih il-Ministeru ikkommetta s-somma ta’ € 8,000
għall-attivitajiet tal-Milied li jsiru fil-lokalita’ tagħna. Għaldaqstant, it-talba tagħna
biex il-Ministeru jgħin finanzjarjament fl-organizazzjoni tal-Kunċert tal-Milied ma
ġietx aċċettata. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandha tiġi
organizzata laqgħa bejn is-Segretarju Eżekuttiv tal-Kunsill, Ivan Attard, u s-Sur Victor
Agius bħala President tal-Għaqda ‘Milied fix-Xagħra’ biex naraw x’inhuma
eżattament it-termini u l-kundizzjonijiet ta’ dan il-kuntratt.
11. E-mail mingħand Rita Mifsud Attard mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha qed
tistieden rappreżentanza mill-Kunsill sabiex tattendi għal sessjoni ta’ informazzjoni
dwar il-programm URBACT III tal-Unjoni Ewropea. Din is-sessjoni saret nhar itTnejn 19 ta’ Ottubru 2015 fid-9.15am f’The Fortress Builders, il-Belt Valletta. IlKunsill innota l-kontenut.
12. Ċirkulari mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali b’informazzjoni dwar il-laqgħa
plenarja għall-Kunsilliera kollha ta’ Malta u Għawdex li saret nhar is-Sibt 17 ta’
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Ottubru 2015. Għal dan il-laqgħa attenda s-Sindku Joe Cordina għan-nom tal-Kunsill
Lokali tax-Xagħra.
13. E-mail mingħand Charlene Mercieca Magro, Waste Recycling Officer fi ħdan ilkumpanija Greenpak, li fiha qed tinforma lill-Kunsill li l-kumpanija tagħhom għandha
l-ħsieb li tibda toffri s-servizz ta’ ġbir ta’ ħwejjeġ mill-Kunsilli Lokali, fejn irresidenti jkunu jistgħu jieħdu l-ħwejjeġ użati fl-uffiċini tal-Kunsilli Lokali. Il-Kunsill
qabel li għandna nuru l-interess tagħna biex nipparteċipaw f’din il-kampanja.
14. E-mail mingħand Reno Farrugia għan-nom ta’ grupp ta’ ġenituri min-Nazzarenu li
fiha qed jitlob lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra jekk hux possibbli li l-Kunsill jipprovdi
servizz ta’ minibus għat-tfal tal-iskola. Dan peress li din is-sena ma nġabrux biżżejjed
tfal biex jgħaqqdu minibus u s-servizz mhux qed ikun provdut. Il-Kunsill qabel li
għandna niċċekkjaw eżattament x’qed jagħmlu Kunsilli Lokali oħrajn li qed jipprovdu
dan is-servizz.
15. E-mail mingħand Charles Dalli, Area Sales Manager tal-kumpanija ‘Emmanuel
Delicata Winemaker Limited’, li fiha qed jitlob lill-Kunsill sabiex jagħti n-no
objection tiegħu ħalli l-kumpanija tiegħu tesebixxi numru ta’ prodotti fi Pjazza lVitorja nhar il-Ġimgħa 30 ta’ Ottubru 2015 bejn is-7.00pm u l-11.00pm. Il-Kunsill
qabel li għandu jagħti din in-no objection.
16. Ċirkulari mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali dwar il-Forum Nazzjonali fuq l-Ilsien
Malti. Dan il-Forum ser isir nhar is-Sibt 7 ta’ Novembru 2015. Il-Kunsill innota lkontenut.
17. E-mail mingħand il-Perit Clint Camilleri, senior manager ta’ Transport Malta, li fiha
qed jawtorizza lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra sabiex jagħlaq kompletament it-Triq talWied tal-Għejjun minħabba l-kundizzjoni ħażina tal-istess triq. Il-Kunsill innota lkontenut. Ser niċċekkjaw dwar x’tip ta’ sinjali jridu jsiru skont il-Liġi biex il-Kunsill
ikun kopert f’każ li jiġri xi inċident f’din it-triq.
18. E-mail mingħand l-Onor. Dr. Chris Said LLD MP, shadow Minister għal Għawdex, li
fiha qed jitlob laqgħa mas-Sindku Joe Cordina u mal-Kunsilliera tal-Kunsill Lokali
tax-Xagħra biex hu jkun jista’ jitkellem magħna dwar il-ħidma li l-Kunsill qed iwettaq
u dwar l-għajnuna li l-Oppożizzjoni Nazzjonalista tista’ tagħti lill-Kunsilli Lokali
Għawdxin. Is-Sindku Joe Cordina qal li għandu jinforma lis-Segretarju Eżekuttiv
b’data li fiha tkun tista’ ssir din il-laqgħa.
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19. E-mail mingħand Cora Vella Laurenti, Senior Executive fi ħdan il-Ministeru tatTuriżmu, li fiha qed tistieden żewġ rappreżentanti mill-Kunsill Lokali sabiex jattendu
għaċ-ċerimonja tal-għoti tal-premju EDEN lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra. Din iċċerimonja ser issir fi Brussell fis-16 u s-17 ta’ Diċembru 2015. Il-Kunsill qabel li sSindku Joe Cordina u s-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard għandhom jattendu għannom tal-Kunsill.
20. Ittra mingħand il-W.R. Dun Joseph Bajada f’isem il-Grupp Guiding Light fi ħdan ilKnisja ta’ Ġesu’ Nazzarenu li fiha qed jinforma lill-Kunsill dwar rappreżentazzjoni
ġdida tal-Milied bl-isem ‘Presepju Suq u Mexxi’ li ser issir nhar is-Sibt 26 u l-Ħadd
27 ta’ Diċembru 2015. Fid-dawl ta’ dan, il-grupp Guiding Light qed jitlob no
objection min-naħa tal-Kunsill Lokali sabiex Triq Għajn Ħosna tingħalaq għat-traffiku
bejn l-Erbgħa 23 ta’ Diċembru u t-Tnejn 28 ta’ Diċembru sa nofs il-lejl. Linformazzjoni dwar din l-attivita’ qed tingħata wkoll lil Transport Malta, il-Kunsill
Lokali tan-Nadur u l-Pulizija tad-Distrett ta’ Għawdex. Il-Kunsill qabel li għandu
jagħti din in-no objection bil-kundizzjoni li l-Grupp The Guiding Light jakkwista lpermessi kollha neċessarji min-naħa tal-awtoritajiet kompetenti.
21. E-mail mill-MEUSAC li fiha qed jistiednu rappreżentanza tal-Kunsill sabiex tattendi
għal seminar bit-tema ‘Climate Change Action at the Local Level: Challenges Ahead’
li ser isir nhar il-Ġimgħa 23 ta’ Ottubru 2015 f’Dar l-Ewropa, il-Belt Valletta. IlKunsill innota l-kontenut.
22. Memo 28/2015 maħruġ mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali dwar proġetti ko-finanzjati
mill-Unjoni Ewropea. L-informazzjoni rikjesta ġiet mogħtija mis-Segretarju
Eżekuttiv.
23. E-mail mingħand Lorna Muscat, rappreżentanta ta’ SOS Malta, li fiha qed tistieden
rappreżentanza mill-Kunsill sabiex tattendi għal konferenza bit-tema ‘Migration and
Development EYD 2015’ li ser issir nhar l-Erbgħa 11 u l-Ħamis 12 ta’ Novembru
2015. Il-Kunsill innota l-kontenut.
24. E-mail mingħand Carmel Theuma għan-nom ta’ Heritage Malta li fiha qed jitlob lillKunsill Lokali sabiex jagħmel xogħol ta’ manutenzjoni fuq il-konka tal-ħarruba li
tinsab quddiem il-Mitħna Ta’ Kola. Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li din it-talba
għandha titressaq għall-attenzjoni tal-Għaqda ‘Wirt Għawdex’.
25. E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali sabiex ifakkar lill-Kunsilli Lokali dwar
waħda mill-funzjonijiet tagħhom li jipproponu lill-Ministru responsabbli għall8

edukazzjoni persuni biex jinħatru bħala presidenti ta’ kunsilli ta’ skejjel primarji. IsSindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna niċċekkjaw mas-Surmast talIskola Primarja dwar x’irid isir eżattament min-naħa tagħna bħala Kunsill fuq din ilmaterja.
26. Memo 29/2015 maħruġ mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali dwar iżjed riżorsi umani
fil-Kumitati Reġjonali u l-Kunsilli Lokali. Il-Kunsill innota l-kontenut.
Il-laqgħa ġiet sospiża fis-7pm sabiex il-Kunsill seta jitkellem ma’ rappreżentant talKumitat tax-Xagħra United Football Club li ġie jiddiskuti xi punti mal-Kunsill. Illaqgħa tkompliet fis-7.10pm.

Ilmenti mir-residenti:
1. Talba mingħand Vincent Sultana ta’ Triq Gajdoru sabiex titranġa rampa fl-inħawi talWied tal-Fellies. Ir-resident qed jitlob li jingħata l-materjal u x-xogħol ser jagħmlu hu.
Il-Kunsill qabel ma’ dan.
2. Talba mingħand Emmanuel Theuma ta’ Triq Ġnien Xibla sabiex titranġa rampa bissiment fi Triq Għajn Ħosna. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
3. Talba mingħand Carmel Hili ta’ Triq Patri Oderick Grima, Għajnsielem, sabiex
jitranġa ħajt tas-sejjieħ imwaqqa’ fl-inħawi Ta’ Ħamet. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir.
4. Talba mingħand Tanya Micallef ta’ ‘Divine Mercy’, Triq Marsalforn, sabiex titranġa
l-bankina ta’ quddiem ir-residenza tagħha. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu
jsir.
5. Talba mingħand Lawrence Formosa ta’ Triq il-Qaċċa sabiex isir sinjal slow quddiem
ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li għandna nressqu din it-talba għallapprovazzjoni ta’ Transport Malta.
6. Talba mingħand Francis Refalo ta’ Triq Birbuba, Għarb, sabiex jitranġa ħajt tassejjieħ imwaqqa’ għat-triq fl-inħawi ta’ Għajn Damma. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir.
7. Talba mingħand Salvu Spiteri ta’ 32, Triq l-Għar ta’ Xerri, sabiex isir xogħol ta’
tisbieħ fuq belvedere li hemm fl-inħawi tas-Sruġ. Il-Kunsill qabel li għandna
niċċekkjaw biex naraw eżattament x’irid isir.
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8. Talba mingħand Francis Sultana ta’ ‘Belvedere’, Triq Ta’ Bullara, sabiex titwaħħal
mera faċċata tar-residenza tiegħu biex ikun jista’ joħroġ faċilment il-vettura tiegħu
mill-garaxx. Is-Sur Sultana qed jistaqsi dwar il-possibilita’ li din il-mera titwaħħal
mal-arblu tad-dawl li hemm faċċata tad-dar tiegħu. Il-Kunsill qabel li din il-mera
għandha titwaħħal.
9. Talba mingħand Joe Sultana ta’ 7, Triq Marsalforn, sabiex it-tappiera solid li hemm
quddiem ir-residenza tiegħu tinbidel f’tappiera bit-toqob biex tkun tista’ tiffaċilita
aħjar il-flow tal-ilma tax-xita. Il-Kunsill qabel li għandna nitkellmu mas-Sur Victor
Hili f’isem il-kumpanija Road Construction Co. Limited li għamlet ix-xogħol ta’
rikostruzzjoni tal-ewwel parti ta’ Triq Marsalforn biex naraw kif nistgħu nsolvu din ilproblema.
10. Talba mingħand Joseph Refalo ta’ 15, ‘Żernieq’, Triq Gajdoru, sabiex issir mera fi
Triq it-Tiġrija u oħra fil-kantuniera bejn Triq John Otto Bayer u Triq Parisot. IlKunsill qabel li din il-mera għandha titwaħħal.
11. Talba mingħand Thomas Xerri ta’ ‘Primavera’, Triq id-Dawwara, Victoria, sabiex
issir kaxxa loading/unloading fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru faċċata tal-Lighthouse
Supermarket peress li ser jinfetaħ ħanut ġdid. Il-Kunsill ma aċċettax din it-talba
minħabba l-ispazju diġa’ limitat li jeżisti f’din it-triq għall-benefiċċju tar-residenti.
12. Talba mingħand Emmanuel Formosa ta’ ‘Sacred Heart’, Sqaq fi Triq it-28 ta April
1688, sabiex jitranġa urġentament bis-siment is-sqaq fejn joqgħod hu. Il-Kunsill qabel
li dan ix-xogħol għandu jsir.
13. Talba mingħand Carmela Bartolo ta’ ‘San Mark’, Triq Marija Bambina, sabiex isiru
sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar quddiem ir-residenza tagħha. Il-Kunsill qabel li
għandna nressqu talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta sabiex issir kaxxa
1.5m għall-persuni b’diżabilita’.
14. Talba mingħand Emmanuele Azzopardi ta’ Triq Gajdoru sabiex jinqalgħu l-arbli li
saru quddiem il-belvedere ta’ Triq Gajdoru minħabba li bir-riħ jistgħu jkunu ta’
periklu għar-residenti. Il-Kunsill qabel li dawn l-arbli għandhom jitneħħew mill-aktar
fis possibbli.
15. Talba mingħand Liza Refalo ta’ ‘Reality’, Vjal it-Tmienja ta’ Settembru, sabiex
jitnaddaf gandott li hemm quddiem ir-residenza tagħha u li mtela’ bit-trab waqt ixxogħol li sar min-naħa tal-Ministeru għal Għawdex aktar kmieni matul din is-sena. Il-
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Kunsill qabel li dan l-ilment għandu jiġi riferut lis-Sur Mark Formosa, Direttur
Proġetti u Żvilupp fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex.
16. Talba mingħand Carmela Borg ta’ 71A, Triq Ta’ Gajdoru, sabiex jerġa’ jinbena ħajt li
kien mibni u twaqqa’ fi sqaq fi Triq 28 ta’ April 1688. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir.
17. Talba mingħand Maria Buhagiar ta’ 17, Triq il-Kortoll, sabiex isiru sinjali li
jipprojbixxu l-ipparkjar quddiem sqaq li hemm fi Triq tas-Sruġ. Il-Kunsill qabel li
għandna nressqu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.
18. Talba mingħand Lewis Bajada ta’ ‘Lewant’, Triq Ta’ Bullara, sabiex isiru sinjali li
jipprojbixxu l-ipparkjar fil-kantuniera bejn Triq l-Ispiera u Triq Bullara minħabba li
qed ikun hemm il-vetturi ipparkjati u l-karozza tal-linja ma tkunx tista’ ddur. IlKunsill qabel li għandna nressqu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.
19. Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex isiru safety mats għat-tfal li jkunu
jixtiequ jilagħbu l-football fil-parti ta’ isfel tal-playing field fi Vjal it-Tmienja ta’
Settembru. Il-Kunsill qabel li għandna nġibu stima ta’ dawn il-mats.

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 16 ta’ Novembru
2015 fil-5.30pm b’aġenda li tkun komunikata aktar ‘il quddiem.
Il-laqgħa spiċċat fit-7.45pm.

Joe Cordina
Sindku

Ivan Attard
Segretarju Eżekuttiv
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