Minuti tat-tliet mija u dsatax-il laqgħa tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra
li saret nhar it-Tnejn 16 ta’ Novembru 2015 fil-5.30pm fl-uffiċċju
amministrattiv tal-Kunsill. Din hija wkoll it-tmien 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 318 li saret nhar it-Tnejn
19 ta’ Ottubru 2015.

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 ġiet approvata
minn Transport Malta nhar il-Ħamis 12 ta’ Novembru 2015 u għaldaqstant din izzebra crossing ser tinżebagħ mill-ħaddiema tad-Dipartiment tat-Toroq fil-jiem li
ġejjin. Fuq suġġeriment tal-Viċi Sindku, is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li
għandna niktbu lill-Ministeru għal Għawdex sabiex jinstalla dawl adekwat ma’ din iz1

zebra crossing skont kif jistipulaw ir-regolamenti tas-sinjali tat-traffiku. Dan peress li
Vjal it-Tmienja ta’ Settembru taqa’ taħt ir-responsabbilita’ tal-Gvern Ċentrali.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius u l-Kunsillier Dr. Joseph Attard staqsew dwar xi żvilupp
kien hemm fuq ix-xogħol ta’ asfaltar ta’ Pjazza l-Vitorja, liema xogħol ser isir minnaħa tal-Ministeru għal Għawdex. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li minn
informazzjoni li għandu, l-offerti pubbliċi (tenders) għal dan ix-xogħol jinsabu fi
stadju ta’ aġġudikazzjoni u x-xogħol mistenni jibda fil-bidu tas-sena li ġejja.
Il-Kunsillier Dr. Joseph Attard staqsa dwar xi żvilupp kien hemm fuq ix-xogħol ta’
installazzjoni ta’ fanali dekorattivi fi Pjazza l-Vittorja, liema xogħol qed ikun
parzjalment iffinanzjat minn fondi tal-Programm Leader tal-Unjoni Ewropea. IsSindku wieġeb li, minn informazzjoni li ingħata mingħand il-kuntrattur Richard
Cauchi, il-fanali dekorattivi għandhom jitwaħħlu sal-aħħar ta’ dan ix-xahar.
Il-Kunsillier Dr. Joseph Attard staqsa wkoll 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 għadna qed nistennew risposta mingħand lOnorevoli Ministru għal Għawdex Dr. Anton Refalo biex naraw f’liema stadju wasal
dan il-proġett.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar il-varjazzjonijiet li kien hemm fix-xogħol
ta’ pavimentar u kostruzzjoni ta’ dorga tal-ilma fi Pjazza l-Vitorja. Is-Sindku Joe
Cordina wieġeb li din il-materja ser tiġi diskussa aktar tard matul din il-laqgħa.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa wkoll dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq ittalba li għamilna lill-amministrazzjoni tal-Iskola Primarja tal-lokalita’ tagħna sabiex
il-Kunsill jibda jinnomina persuni li jkunu jistgħu jservu bħala President tal-Kunsill
Skolastiku. Dan skont ma jistipula l-Att dwar il-Kunsilli Lokali. Is-Sindku wieġeb li
hu tkellem mas-Surmast tal-iskola, is-Sur Joseph Xerri, u dan infurmah li t-terminu
tal-persuna li attwalment qed tokkupa din il-kariga jiskadi matul is-sena li ġejja u li lKunsill ser jiġi infurmat meta jinfetħu n-nomini għal din il-kariga.

Approvazzjoni tal-Quarterly Financial Report għall-perijodu LuljuSettembru 2015
Is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard ippreżenta lill-Kunsill kopja tal-quarterly financial
report għall-perijodu Lulju-Settembru 2015. Matul dan il-perijodu, il-Kunsill kellu
dħul ta’ € 123,090.15c u ħruġ ta’ € 121,672.36c. B’hekk, il-Kunsill kellu bilanċ
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finanzjarju ta’ € 1417.79c. Is-Segretarju Eżekuttiv ġibed l-attenzjoni tal-Kunsill li
għandna nikkontrollaw aktar l-infieq tagħna fi proġetti kapitali.
Dan ir-rapport finanzjarju ġie approvat unanimament mill-Kunsill.

Komunikazzjonijiet tas-Sindku fosthom approvazzjoni ta’ varjanzi
fil-proġett tal-pjazza, l-organizazzjoni tal-Kunċert tal-Milied, lorganizazzjoni ta’ attivitajiet oħrajn relatati ma’ żmien il-Milied, lorganizazzjoni tal-festa tradizzjonali ta’ Sant’Anton Abbati, lorganizazzjoni tal-attivitajiet tal-Karnival 2016, l-aċċess għall-bajja
ta’ Għajn Barrani, ħatra ta’ sotto-kumitat responsabbli millġemellaġġi u l-organizazzjoni tal-festival annwali tat-tin u materji
oħra
1. Is-Sindku Joe Cordina ippreżenta lill-Kunsill il-kont finali tax-xogħol ta’ pavimentar
ġdid u kostruzzjoni ta’ storm water culvert li sar fi Pjazza l-Vitorja, liema xogħol
huwa iffinanzjat minn Miżura 313 (it-tieni sejħa) tal-Programm Leader tal-Unjoni
Ewropea. Il-kont finali jammonta għas-somma ta’ € 193,830.98c li jinkludi wkoll ilproject management u t-technical consultancy fees. L-istima oriġinali ta’ dan ixxogħol kif ippreżentata mill-kumpanija Road Construction Co. Limited li rebħet lofferta numru 04/2014 kienet tammonta għas-somma ta’ € 156,179.52c u għaldaqstant
hemm differenza ta’ € 37,651.46c.
Is-Sindku Joe Cordina spjega li din il-varjazzjoni hija dovuta għall-fatt li kien hemm
xi xogħlijiet addizzjonali li saru fil-pjazza u li ma kinux ġew valutati fl-istima
oriġinali tal-Perit. Il-Kunsill approva unanimament dawn il-varjazzjonijiet.
Is-Sindku propona wkoll u l-Kunsill qabel li għandna niktbu lill-Paying Agency sabiex
nitolbuhom fondi addizjonali fuq dan il-proġett biex hekk din id-differenza tkun
koperta wkoll min-naħa tagħhom.
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 fil-Knisja Bażilika ta’ Marija Bambina. Huwa qal li rċivejna
korrispondenza mill-Uffiċċju tal-President fejn ġejna nfurmati li l-Eċċellenza tagħha lPresident Marie Louise Coleiro Preca ser tkun tista’ tattendi għal din l-attivita’ li
matulha jinġabru fondi b’riżq il-Malta Community Chest Fund.
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Is-Sindku Joe Cordina informa wkoll lill-Kunsill li l-Ministeru għal Għawdex
ikkommetta s-somma ta’ € 500 għal dan il-Kunċert u li diġa’ bdejna nikkuntattjaw xi
negozji lokali li jistgħu jgħinuna bi sponsorship biex jittaffew l-ispejjeż relatati ma’
dan il-Kunċert. Rigward preżentatur għall-Kunċert, is-Sindku Joe Cordina propona u
l-Kunsill qabel li għandna nikkuntattjaw lill-preżentatur Anton Falzon. F’każ li dan
ma jaċċettax, fuq suġġeriment tal-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar, ser ngħidu lillkantanta Għawdxija Pamela Bezzina.
Il-laqgħa ġiet sospiża fis-5.50pm sabiex il-Kunsill seta’ jitkellem mas-Sinjura Marita
Teuma li ġiet tiddiskuti xi punti mal-Kunsill. Il-laqgħa kompliet fis-6.00pm.
3. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li bħalma sar fis-snin l-imgħoddija
għandna norganizzaw diversi attivitajiet biex niċċelebraw kif jixraq il-festi tal-Milied.
Għalhekk, għandna norganizzaw attivita’ soċjali għall-anzjani li jattendu fiċ-Ċentru
ta’ Matul il-Jum, ikla għall-istaff ta’ barra u ikla għall-Kunsilliera.
Is-Sindku propona wkoll u l-Kunsill qabel li nhar is-Sibt 26 ta’ Diċembru 2015, lgħada tal-Milied, l-uffiċċju amministrattiv tal-Kunsill għandu jinżamm magħluq. Ser
nieħdu ħsieb ninfurmaw lir-residenti tagħna.
4. 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 nikkollaboraw mar-Rettur tal-Knisja fl-organizazzjoni ta’
din il-festa tradizzjonali bi spiża li ma teċċedix dik tas-sena li għaddiet.
5. 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. Il-Kunsill qabel li dan is-sotto-kumitat għandu jkun iffurmat
mis-Sindku Joe Cordina, is-Sur Noel Teuma f’isem il-Fondazzjoni Kumittiva, is-Sur
Joseph Bajada bħala rappreżentant tas-Soċjeta’ Filarmonika Victory, is-Sur Kevin
Sciberras fil-kapaċita’ tiegħu bħala ex-chairman tal-Kumitat tal-Kultura fi ħdan ilMinisteru għal Għawdex, is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard , l-Assistent Uffiċjal
Prinċipali Josephine Sultana, l-iskrivana Manolita Farrugia u l-kunsilliera li jixtiequ
jipparteċipaw. L-ewwel laqgħa ta’ dan is-sotto-kumitat ser tinżamm nhar il-Ħamis 19
ta’ Novembru fis-2.30pm fl-uffiċċju amministrattiv.
6. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna niktbu formalment lidDipartiment tal-Artijiet sabiex issir l-esproprjazzjoni tal-passaġġ li jwassal sal-bajja
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ta’ Għajn Barrani. Dan bil-għan li dan il-passaġġ ikun jista’ jibda jerġa’ jintuża millpubbliku. Din il-materja kienet diġa’ ġiet deċiża fil-laqgħa preċedenti tal-Kunsill
imma konna għadna qed nistennew l-aerial photos ta’ din il-bajja biex tkun tista’
tinħareġ site plan iffirmata mill-Perit tal-Kunsill skont kif tistipula l-proċedura
stabbilita meta jkun hemm talbiet simili.

7. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li wasal iż-żmien li niffurmaw sottokumitat li jkollu l-għan ewlieni li jieħu ħsieb il-ġemellaġġi li l-Kunsill għandu malKunsill ta’ Offida fl-Italja, il-Kunsill ta’ San Michele Salentino fl-Italja, il-Kunsill ta’
Mergo fl-Italja u l-Kunsill ta’ Chevaigné fi Franza. Dan is-sotto-kumitat ikollu wkoll
ir-responsabbilita’ li jieħu ħsieb l-organizazzjoni tal-festival tat-tin. Is-Sindku propona
u l-Kunsill qabel li għandna ninkarigaw lill-Kunsillier Dr. Christian Zammit bħala lKunsillier responsabbli mir-relazzjonijiet internazzjonali sabiex jipproponi lista ta’
persuni potenzjali li jistgħu jkunu membri attivi f’dan is-sotto-kumitat. Dan bil-għan li
dan is-sotto-kumitat jiġi approvat u jitwaqqaf formalment fil-laqgħa tal-Kunsill li
jmiss.
8. 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
Agency, il-Kunsill irid japprova l-varjazzjonijiet li kien hemm fix-xogħol li għamel ilkuntrattur Gatt Tarmac Limited fl-entratura l-ġdida tal-playing field fi Vjal it-Tmienja
ta’ Settembru. Peress li l-pagament fuq dan ix-xogħol ġie approvat fil-laqgħa
preċedenti tal-Kunsill, il-Kunsill reġa’ approva unanimament il-varjazzjonijiet
imsemmija.

Qari tal-Korrispondenza:
1. E-mail mingħand Anthony Grech b’informazzjoni dwar pre-publication offer tal-ktieb
‘Gozo – The Enchanting Coastline’. Din l-offerta kienet valida sal-Ġimgħa 23 ta’
Ottubru 2015. Is-Segretarju Eżekuttiv informa lill-Kunsill li diġa’ wrejna l-interess
tagħna biex nixtru kopja ta’ dan il-ktieb għall-użu tal-librerija pubblika tagħna.
2. E-mail mingħand Domenic Vella, Segretarju tax-Xagħra United Football Club, li fiha
qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill sabiex (a) jiġu organizzati korsijiet taz-zumba
għar-residenti; (b) jiġi organizzat tournament tal-futbol bħala parti miċċelebrazzjonijiet ta’ Jum ix-Xagħra 2016; (ċ) jiġi organizzat tournament tal-futbol
għal sportivi li għandhom ‘il fuq minn 35 sena u (d) tiġi organizzata l-attivita’ annwali
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‘Clean Up The World’ matul ix-xahar ta’ Novembru. Il-Kunsill aċċetta biss it-talba
biex jiġi organizzat tournament tal-futbol fl-okkażjoni ta’ Jum il-Lokalita’.
3. E-mail mingħand Carmen Attard, Custome Care Executive fil-Ministeru talEdukazzjoni u x-Xogħol, b’informazzjoni dwar il-Premju ‘Frans Sammut’. Dan ilpremju jirrikonoxxi lil dawk il-Kunsilli Lokali u entitajiet oħra li matul dawn l-aħħar
snin organizzaw attivitajiet intiżi biex ixerrdu l-użu tal-ilsien Malti fl-oqsma kollha
tal-ħajja. L-applikazzjonijiet għal dan il-premju għalqu fil-11 ta’ Novembru 2015. IlKunsill innota l-kontenut.
4. E-mail mingħand Giles Summerhays li fiha qed tistaqsi lill-Kunsill dwar xi żviluppi
kien hemm fuq it-talba li kienet għamlet f’Lulju li għadda sabiex issir tifkira ta’
ommha, is-Sinjura Mary Summerhays, li kienet toqgħod ix-Xagħra u li mietet
f’Diċembru li għadda. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna
naraw il-possibilita’ li s-Sinjura Summerhays tħallas il-bank li twaħħal quddiem lGħar ta’ Għejżu b’tifkira ta’ ommha.
5. E-mail mingħand Joan Agius mis-Segretarjat Parlamentari responsabbli mill-Kunsilli
Lokali li fiha qed tinfurmana li l-Kunsill Lokali tagħna ġie magħżul biex jipparteċipa
fl-attivita’ ‘Gvern Li Jisma’ li saret nhar il-Ġimgħa 6 ta’ Novembru 2015 fil-Mużew
Marittimu tal-Birgu. Waqt din l-attivita’ saret esebizzjoni ta’ ritratti tal-festival tat-tin
li l-Kunsill tagħna qed jorganizza kull sena bil-kollaborazzjoni tal-istess Segretarjat
Parlamentari. Għal din l-attivita’ attendiet l-Assistant Principal Josephine Sultana.
6. E-mail mingħand Marouska Attard, uffiċjal fi ħdan il-Ministeru tal-Edukazzjoni u xXogħol, b’informazzjoni dwar il-programm ‘Aqra Miegħi/Read With Me’ li qed ikun
organizzat mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu fl-Iskola Primarja tax-Xagħra kull
nhar ta’ Tnejn. Il-Kunsill innota l-kontenut.
7. Memo 30/2015 maħruġ mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali intitolat ‘Skema dwar
inizjattivi ta’ attivitajiet kulturali għall-2016 (minn Jannar sa Diċembru).’ Is-Sindku
Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nissottomettu tliet applikazzjonijiet,
waħda għall-attivitajiet tal-Karnival fi Frar, oħra għall-organizazzjoni tal-festival tattin u oħra għall-organizazzjoni tal-Kunċert annwali tal-Milied f’Diċembru 2016.
8. E-mail mingħand Elena Cardona b’informazzjoni dwar workshop fuq in-novella li ser
jittella’ mill-Għaqda Commonwealth Writers nhar il-Ħamis 26 ta’ Novembru 2015.
Dan il-workshop ser jitratta suġġetti bħall-proċess kreattiv tal-ġenerazzjoni tal-ideat,
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in-nuqqas ta’ abbilta’ tal-awtur li jipproduċi xogħol letterarju u l-istruttura tan-novella.
Il-Kunsill innota l-kontenut.
9. Ittra mingħand is-Sinjura Tania Borg, President tal-Moviment Kerygma,
b’informazzjoni dwar il-Premju Żagħżugħ tas-Sena li jingħata bil-għan li joħroġ filberaħ l-impenn taż-żgħażagħ b’mod nisrani fis-soċjeta’ Maltija. In-nominazzjonijiet
għal dan il-premju jagħlqu nhar il-Ġimgħa 27 ta’ Novembru 2015 f’nofsinhar. IsSindku Joe Cordina u l-Kunsill qabel li għandna ninnominaw lis-Sinjorina Maribel
Bajada li bħalissa qed isservi fil-kariga ta’ ambaxxatriċi lokali taż-żgħażagħ.
10. Ċirkulari maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali dwar il-laqgħa annwali għasSindki u l-Viċi Sindki li saret nhar is-Sibt 14 ta’ Novembru 2015 fil-Palazz Verdala,
il-Buskett. Għal din il-laqgħa attenda s-Sindku Joe Cordina.
11. Ċirkulari maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali dwar stedina lill-Kunsilli
Lokali għal wirjiet kulturali organizzati minn Heritage Malta b’kollaborazzjoni malistess Assoċjazzjoni. Il-Kunsill innota l-kontenut.
12. E-mail mingħand Alexandra Galea, EWWR Coordinator fi ħdan il-Wasteserv Malta, li
fiha qed tinforma lill-Kunsill li l-attivita’ ta’ ġbir ta’ ħwejjeġ li ser tiġi organizzata
mill-Kunsill tagħna b’kollaborazzjoni mal-kumpanija Greenpak nhar l-Erbgħa 25 ta’
Novembru 2015 ġiet aċċettata bħala attivita’ li tagħmel parti mill-European Week for
Waste Reduction. Il-Kunsill innota l-kontenut.
Il-laqgħa tal-Kunsill ġiet sospiża fis-6.45pm biex il-Kunsill seta’ jitkellem mas-Sur
Victor Agius, President tal-Għaqda ‘Milied fix-Xagħra’, li ġie jiddiskuti xi punti malKunsill. Il-laqgħa kompliet fis-7.00pm.
13. Memo 31/2015 maħruġ mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali dwar proġetti kurrenti ta’
natura kapitali mwettqa mill-Kunsilli Lokali. L-informazzjoni rikjesta ġiet diġa’
mogħtija mis-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard.
14. E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha d-Dipartiment qed jistieden lisSindki, Viċi Sindki u Kunsilliera sabiex jattendu għal business breakfast dwar ilprogramm ‘Europe For Citizens’ li ser isir nhar il-Ħamis 19 ta’ Novembru 2015 fit8.30am f’lukanda ewlenija f’Malta. Il-Kunsill innota l-kontenut.
15. E-mail mingħand Marlene Muscat, rappreżentanta tal-Europe Direct Information
Centre, li fiha qed tistieden rappreżentanza mill-Kunsill sabiex tattendi għall-attivita’
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‘Get Into Nature – Plant a Tree’ li saret nhar il-Ħamis 5 ta’ Novembru 2015 fuq lGħolja Ta’ Għammar. Il-Kunsill innota l-kontenut.
16. E-mail mingħand Cynthia Farrugia mill-Uffiċċju tal-President li fiha qed tinforma lillKunsill li l-Eċċellenza Tagħha Marie-Louise Coleiro Preca, President ta’ Malta, u sSur Preca laqgħu l-istedina tal-Kunsill u ser jattendu għall-Kunċert mużikali li ser jiġi
organizzat nhar il-Ħadd 27 ta’ Diċembru 2015 fil-Knisja Kolleġġjata u Bażilika ta’
Marija Bambina bħala parti mill-festi tal-Milied. Il-Kunsill innota l-kontenut.
17. E-mail mingħand Kurt Azzopardi li fiha qed jinforma lill-Kunsill li l-ispiża biex jiġu
irranġati l-fanali dekorattivi ta’ Vjal it-Tmienja ta’ Settembru tammonta għas-somma
ta’ € 154 kull fanal. Il-Kunsill aċċetta din l-istima. Fuq suġġeriment tal-Viċi Sindku
Aaron Agius, is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li għandna ninkarigaw lillħaddiema assenjati magħna sabiex jagħmlu xogħol ta’ żebgħa fuq dawn il-fanali
minħabba li jinsabu fi stat ħażin.
18. E-mail mill-MEUSAC li fiha l-Kunsill qed jiġi infurmat dwar sejħa ġdida taħt il-Fond
għall-Ażil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni, maħruġa mid-Diviżjoni tal-Fondi u lProgrammi. Din is-sejħa tippermetti fost oħrajn proġetti ta’ integrazzjoni fl-komunita’
ta’ ċittadini barranin li għandhom permess tax-xogħol u li m’humiex ċittadini talUnjoni Ewropea, refuġjati jew persuni li qegħdin ifittxu l-ażil. Il-Kunsill innota lkontenut.
19. Ittra mingħand il-W.R. Kan. Dun Mikiel Borg, Rettur tal-Knisja ta’ San Pawl
f’Marsalforn, li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill fl-organizazzjoni tal-festa
titulari ta’ San Pawl, liema festa ser tiġi iċċelebrata nhar il-Ħadd 24 ta’ Jannar 2016.
Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nikkollaboraw mar-Rettur
Dun Mikiel Borg fl-organizazzjoni ta’ din il-festa billi nħallsu l-ispejjeż tal-Banda
Victory li ser tipparteċipa fil-Purċissjoni.
20. E-mail mingħand Cora Vella Laurenti, Senior Executive fi ħdan il-Ministeru tatTuriżmu, li fiha qed titlob lill-Kunsill sabiex jipprovdi servizz ta’ kok li jkun jista’
jagħti demonstration dwar kif jiġu msajra platti tipiċi Maltin waqt iċ-ċerimonja li
matulha ser jingħata l-premju European Destinations of Excellence (EDEN) lillKunsill Lokali tagħna. Il-Kunsill qabel li għandna niċċekkjaw mas-Sinjura Vella
Laurenti biex naraw xi trid eżatt.
21. E-mail mingħand Alex Cutajar, communications coordinator fi ħdan is-Segretarjat
Parlamentari għad-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilita’ u Anzjanita’ Attiva,
8

b’informazzjoni dwar seminar konsultattiv għall-persuni b’diżabilita’ u l-familjari
tagħhom. Dan is-seminar inżamm fl-Iskola Sekondarja tas-Subien nhar il-Ħadd 15 ta’
Novembru 2015 mid-9.00am sas-2.00pm. Il-Kunsill innota l-kontenut.
22. E-mail mingħand Carmel Attard, Segretarju tal-Azzjoni Kattolika Xagħra, li fiha qed
jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill fl-organizazzjoni ta’ varjeta’ tal-Milied bis-sehem
ta’ talent lokali, liema varjeta’ ser tinżamm nhar il-Ħadd 6 ta’ Diċembru 2015 fis6.00pm fis-sala tal-Azzjoni Kattolika. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill
qabel li għandna nikkollaboraw mal-Azzjoni Kattolika Xagħra fl-organizazzjoni ta’
din l-attivita’ bi spiża li ma teċċedix is-somma ta’ € 100.
23. E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha qed jistiednu lis-Segretarju Eżekuttiv
jew lil rappreżentant/a mill-Kunsill Lokali sabiex jattendu għal training seminar dwar
il-programm Europe for Citizens. Dan is-seminar sar nhar il-Ġimgħa 13 ta’ Novembru
2015 mid-9.00am sa nofsinhar f’lukanda ewlenija f’Malta. Għan-nom tal-Kunsill
Lokali tax-Xagħra attendiet l-iskrivana Manolita Farrugia.
24. E-mail mingħand Loraine Borg, group scout leader fi ħdan ix-Xagħra Scouts Group,
li fiha infurmat lill-Kunsill li l-grupp tal-iscouts huwa disponibbli li jorganizza l-car
wash b’riżq ir-refuġjati nhar is-Sibt 5 ta’ Diċembru 2015. Ix-Xagħra Scouts Group
qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill billi jikkordina din l-attivita’ ma’ għaqdiet
volontarji oħra li għandna fil-lokalita’ u billi jipprovdi l-ilma u l-materjal tat-tindif. IlKunsill qabel ma’ dan.
25. E-mail mingħand Josef Mizzi li fiha qed jissuġġerixxi lill-Kunsill sabiex jixtri DVR li
jkun jista’ jirrekordja għal tul ta’ erbat ijiem is-sitwazzjoni quddiem il-bring-in-sites
ta’ Triq Għajn Damma u Triq it-Tafla. Dan huwa żieda maż-żewġ cameras li ser jixtri
l-Kunsill permezz ta’ kwotazzjoni 02/2015. Il-Kunsill aċċetta dan is-suġġeriment bilgħan li jkun hemm moniteraġġ aħjar tas-sitwazzjoni ħdejn il-bring-in-sites.
26. E-mail mingħand Paul Gatt, President tal-Assoċjazzjoni Nazzjonali tas-Segretarji
Eżekuttivi, li fiha qed jistieden lis-Segretarju Eżekuttiv, lis-Sindku u lill-Kunsilliera
sabiex jattendu għall-Konferenza Nazzjonali tas-Segretarji Eżekuttivi bit-tema
‘Maximising Resources’. Din il-konferenza ser issir nhar il-Ġimgħa 20 ta’ Novembru
2015 f’Malta. Għal din il-konferenza ser jattendi s-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard.
27. Ittra mingħand Carmel Abela, Direttur Gvern Lokali, li fiha qed jinforma lill-Kunsill
li l-applikazzjoni tagħna rigward l-attivita’ ‘The Xagħra Christmas Concert’ ma ġietx
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aċċettata mill-bord tal-evalwazzjoni peress li nħass li l-applikazzjoni tagħna ma
laħqitx il-kriterji tal-linji gwida ta’ din l-iskema. Il-Kunsill innota l-kontenut.
28. E-mail mingħand Paul Borg, Direttur Ġenerali fl-Uffiċċju tal-Ombudsman, li fiha qed
jistieden lis-Sindku u lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jattendu għal laqgħa ta’
informazzjoni intiża biex tiġi spjegata l-funzjoni tal-Ombudsman u s-servizzi li joffri.
Din il-laqgħa saret nhar it-Tnejn 16 ta’ Novembru 2015 fl-10.30am fl-NGO Centre xXewkija. Il-Kunsill innota l-kontenut.
29. E-mail mingħand Chantelle Tabone mill-MEUSAC li fiha qed tistieden
rappreżentanza mill-Kunsill sabiex tattendi għal sessjoni ta’ informazzjoni bit-tema
‘Consumer Rights’. Din is-sessjoni ser tinżamm nhar l-Erbgħa 25 ta’ Novembru 2015
fl-10.30am fiċ-Ċentru tal-Universita’ ta’ Għawdex. Il-Kunsill innota l-kontenut.
30. E-mail mingħand Charlene Mercieca Magro, Waste Recycling Officer fi ħdan ilkumpanija Greenpak, li fiha qed tistaqsi lill-Kunsill Lokali jekk hux interessat li rresidenti tal-lokalita’ tagħna jirċievu l-kalendarju li jindika l-ġranet li fihom ser
jinġabar l-iskart riċiklabbli u l-ħġieġ matul is-sena 2016. Il-Kunsill diġa’ esprima linteress tiegħu f’din l-inizjattiva.
31. E-mail mingħand Dr. Lisa Marie Brooke, uffiċċjal fl-uffiċċju tal-Malta Community
Chest Fund ta’ Għawdex, li fiha qed tistieden lis-Sindku jew rappreżentant tiegħu
sabiex jattendi għaċ-ċerimonja tal-launching tal-Istrina 2015. Iċ-ċerimonja ser issir
nhar is-Sibt 21 ta’ Novembru 2015 f’nofsinhar u għaliha ser ikun hemm preżenti lE.T. il-President Marie Louise Coleiro Preca flimkien mal-E.T. Mons. Isqof Mario
Grech u l-Kappillani u l-Arċiprieti kollha tal-Parroċċi ta’ Għawdex. Għan-nom talKunsill Lokali tax-Xagħra ser jattendi s-Sindku Joe Cordina.
32. E-mail mingħand Vince Galea, rappreżentant tal-Fondazzjoni Inspire, li fiha qed
jagħti informazzjoni dwar attivita’ li ser issir nhar il-Ħamis 3 ta’ Diċembru 2015 flokkażjoni tal-Jum Internazzjonali għall-Persuni b’Diżabilita’. Il-Kunsill innota lkontenut.
33. E-mail mingħand il-Gozo Business Chamber li fiha qed jistiednu rappreżentanza millKunsill sabiex tattendi għal preżentazzjoni bit-tema ‘Report about the feasibility of a
Gozo-Malta Subsea Tunnel’, liema preżentazzjoni ser issir nhar il-Ġimgħa 20 ta’
Novembru 2015 fis-7.30pm f’lukanda ewlenija f’Għawdex. Il-Kunsill innota lkontenut.
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34. Ittra mingħand Carmel Attard, Segretarju tax-Xagħra Boċċi Club, li fiha qed jitlob ilkollaborazzjoni tal-Kunsill sabiex il-kalata tal-boċċi jsirilha dawl adekwat. L-istima
għal dan ix-xogħol tammonta għas-somma ta’ € 585. Il-Kunsill aċċetta din it-talba.
35. E-mail mingħand Dr. Lisa Marie Brooke, uffiċċjal fl-uffiċċju tal-Malta Community
Chest Fund ta’ Għawdex, li fiha qed tinforma lill-Kunsill li bħala parti mill-attivitajiet
tal-Istrina 2015, l-Eċċellenza Tagħha l-President Marie Louise Coleiro Preca ser iżżur
il-lokalita’ tagħna nhar il-Ġimgħa 18 ta’ Diċembru 2015 bejn nofsinhar u 12.30pm
biex tiltaqa’ man-nies u tirċievi d-donazzjonijiet tagħhom għal dan l-għan nobbli. IlKunsill innota l-kontenut.
36. E-mail mingħand Angela Vella, koordinatur fi ħdan id-Direttorat tal-Lifelong
Learning, b’informazzjoni dwar il-proġett ‘Breaking Barriers: Embracing Literacy
through Digital Media’ li qed ikun iffinanzjat minn fondi tal-programm Erasmus+ talUnjoni Ewropea. Il-Kunsill innota l-kontenut.
37. Ċirkulari mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali li fiha l-Assoċjazzjoni qed tistieden
rappreżentanza mill-Kunsill sabiex tattendi għal digital video conference (dvc) ma’
Taylor Woodruff minn Sister Cities International. Din il-konferenza ser tiddiskuti
proġetti ta’ ġemellaġġ ma’ Kunsilli Lokali f’Malta u ser issir nhar it-Tnejn 30 ta’
Novembru 2015 fit-3.00pm fl-Ambaxxata Amerikana f’Malta. Il-Kunsill innota lkontenut.
38. Ċirkulari mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali intitolata ‘Access to Employment
Scheme’. Il-Kunsill innota l-kontenut.
Il-Kunsillier Dr. Christian Zammit irtira mil-laqgħa fis-7.05pm.

Ilmenti mir-residenti:
1. Talba mingħand Carmelino Refalo ta’ ‘Nativitas Mariae’, Triq il-Knisja, sabiex isir
sinjal Slow f’tarf Triq it-28 ta’ April 1688 qabel ma tidħol fi Pjazza Sant’Anton. IlKunsill qabel li għandna nibagħtu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.
2. Talba mingħand Antonia Sciberras ta’ 45, Triq l-Isqof Rużar Farrugia, sabiex isiru
sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar fil-kantuniera bejn Triq l-Isqof Rużar Farrugia u sqaq
li hemm fl-istess triq. Il-Kunsill qabel li għandna nibagħtu din it-talba għallapprovazzjoni ta’ Transport Malta
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3. Talba mingħand Pawlu Spiteri ta’ ‘Warda Mistika’, Triq il-Knisja, sabiex isiru sinjali
li jipprojbixxu l-ipparkjar fil-kantuniera bejn Triq il-Knisja u Triq San Ġużepp. IlKunsill qabel li għandna nibagħtu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.
Il-Kunsillier Dr. Joseph Attard irtira mil-laqgħa fis-7.10pm.
4. Talba mingħand Frank Micallef ta’ Veduta Court, Block 1 Flat 13, sabiex isiru sinjali
li jipprojbixxu l-ipparkjar mal-ħajt kollu fi Triq il-Kortoll. Il-Kunsill qabel li għandna
nibagħtu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.
5. Talba mingħand Francis Theuma ta’ ‘Sunset’, Triq Ġużeppi Grech, sabiex jiġi estiżi bi
tliet piedi ‘l isfel is-sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar li hemm faċċata tar-residenza
tiegħu. Il-Kunsill qabel li għandna nibagħtu din it-talba għall-approvazzjoni ta’
Transport Malta.
6. Talba mingħand Mario Gauci ta’ ‘Crystal House’, Triq Marsalforn, sabiex isir litter
bin ġdid fi Triq l-Arċipriet Ġużepp Diacono ħdejn il-każin tal-futbol. Il-Kunsill qabel
ma’ dan.
7. Talba mingħand Rita Refalo ta’ ‘White Rose’, Triq Ta’ Vestru, sabiex jingħata isem
lill-parti tat-triq fi Triq Ta’ Vestru li bħalissa m’għandhiex isem. Il-Kunsill qabel li
għandna niċċekkjaw mas-Sinjura Refalo għal liema parti tat-triq qed tirreferi.
8. Talba mingħand Tarcisio Cremona ta’ 69, Triq Għajn Qamar, sabiex jerġa’ jitwaħħal
in-No Parking sign quddiem ir-residenza tiegħu. Dan is-sinjal kien inqala’ meta saret
il-bankina u ma reġax twaħħal. Il-Kunsill qabel li għandna nibagħtu din it-talba għallapprovazzjoni ta’ Transport Malta.
9. Talba mingħand Victor Attard ta’ Trejqet Ġorġ Cini sabiex isiru sinjali li jipprojbixxu
l-ipparkjar quddiem ir-residenza 37, Triq San Ġużepp. Il-Kunsill qabel li għandna
nibagħtu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.
10. Talba mingħand Elizabeth Attard ta’ 43, Triq Mikiel Farrugia, sabiex titranġa bissiment ir-rampa tal-garaxx tar-residenza tagħha. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.
11. Talba mingħand Doreen Sultana ta’ Triq Marsalforn sabiex isir xogħol ta’ patching
bis-siment fi Triq Marsalforn, ‘l isfel mir-residenza numru 50. Il-Kunsill qabel li dan
ix-xogħol għandu jsir.
12. Talba mingħand is-Sindku Joe Cordina sabiex isiru sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar
ftit qabel ma tasal għac-central strip fi Triq Marsalforn u sinjal li jindika l-karreġġjati
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tat-triq. Il-Kunsill qabel li għandna nibagħtu din it-talba għall-approvazzjoni ta’
Transport Malta.
13. Talba mingħand Carmelo Xerri ta’ Vjal it-Tmienja ta’ Settembru sabiex isir xogħol ta’
manutenzjoni fir-residenza tiegħu peress li din qiegħda b’kera mingħand il-Gvern
Ċentrali. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li peress li dan ix-xogħol
ma jaqax taħt il-kompetenza tal-Kunsill, għandha ngħaddu t-talba tas-Sur Xerri lidDipatiment tal-Artijiet.
14. Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex isir xogħol ta’ asfaltar fi Triq
Parisot quddiem ir-residenza tas-Sur Michael Azzopardi. Il-Kunsill qabel li għandna
niċċekkjaw mal-Perit tal-Kunsill dwar din it-talba.
15. Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex isiru sinjali li jipprojbixxu lipparkjar man-naħa tal-belvedere l-kbir fil-parti ta’ isfel ta’ Triq Gajdoru. 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 21 ta’ Diċembru
2015 fil-5.30pm b’aġenda li tkun komunikata aktar ‘il quddiem.
Il-laqgħa spiċċat fis-7.35pm.

Joe Cordina
Sindku

Ivan Attard
Segretarju Eżekuttiv
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