Minuti tat-tliet mija u tnejn għoxrin laqgħa tal-Kunsill Lokali taxXagħra li saret nhar it-Tnejn 15 ta’ Frar 2016 fil-5.30pm fl-uffiċċju
amministrattiv tal-Kunsill. Din hija wkoll il-ħdax-il 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
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 321 li saret nhar il-Ħamis
14 ta’ Jannar 2016.

Punti mqajma mill-minuti
Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar meta ser isir ix-xogħol ta’ manutenzjoni ta’
ħitan tas-sejjieħ fit-Triq tas-Sellum. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li ser ninkarigaw
lill-kuntrattur Emmanuel Sultana sabiex jagħmel dan ix-xogħol mill-aktar fis
possibbli.
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Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar meta ser jeħel l-isem tat-Triq Ġwann Marija
Camilleri li ilu nieqes għal diversi xhur. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li dan ixxogħol ser isir mill-ħaddiema assenjati magħna mill-aktar fis possibbli.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar meta ser jinżebgħu l-fanali ta’ Vjal itTmienja ta’ Settembru. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li, minħabba nuqqas ta’ riżorsi
umani, ser nitolbu l-approvazzjoni tad-Direttorat Proġetti u Żvilupp fi ħdan ilMinisteru għal Għawdex sabiex dan ix-xogħol isir mill-ħaddiema tal-gvern li huma
assenjati fil-lokalita’ tagħna.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa wkoll dwar meta ser isir ix-xogħol ta’ ħasil talismijiet tat-toroq tax-Xagħra. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li dan ix-xogħol ser isir
mill-ħaddiema assenjati magħna fil-ġimgħat li ġejjin.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp dwar it-talba li
għamilna sabiex iż-żewġ parking spaces li hemm riservati għall-karozzi li jaħdmu blelettriku maġenb il-Ġgantija jiġu ridotti għal wieħed. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li
ktibna formalment lis-Segretarju Permanenti tal-Ministeru tat-Trasport u għadna qed
nistennew risposta.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp dwar linstallazzjoni ta’ CCTV cameras ħdejn il-bring-in-sites ta’ Triq it-Tafla u Triq Għajn
Damma. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li dawn il-cameras ġew installati fil-bidu taxxahar ta’ Frar u qed jiffunzjonaw.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp dwar ilmonument tal-Assedju l-Kbir li huwa prospost li jsir fi Pjazza l-Vitorja. Is-Sindku Joe
Cordina wieġeb li, minn informazzjoni li għandu, ix-xogħol miexi kif pjanat u lUffiċċju tal-Kultura fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex qed jistenna l-ewwel abbozz.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa wkoll dwar meta ser isir ix-xogħol ta’ shifting talmeter tad-dawl ħdejn il-playing field ta’ Vjal it-Tmienja ta’ Settembru. Is-Sindku Joe
Cordina wieġeb li bgħattna t-talba tagħna lill-Korporazzjoni Enemalta u qed
nistennew li jsir ix-xogħol min-naħa ta’ din il-Korporazzjoni.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar meta ser isir ix-xogħol ta’ asfaltar tat-toroq
Liberat Grech, Sansuna u Bertrija. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li diġa’ ressaqna ttalba tagħna lill-Ministeru għal Għawdex u qed nistennew risposta.
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Il-Viċi Sindku Aaron Agius u l-Kunsillier Dr. Joseph Attard staqsew dwar kemm
għandna ħaddiema assenjati magħna taħt l-iskema ‘Community Work Scheme’ talETC u x-xogħol li qegħdin jagħmlu kull wieħed minnhom. Is-Sindku Joe Cordina
wieġeb li din l-informazzjoni ser tingħata mis-Segretarju Eżekuttiv.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius u l-Kunsillier Dr. Joseph Attard ġibdu l-attenzjoni talKunsill dwar in-nuqqas kbir ta’ indafa li qed ikun hemm f’diversi toroq residenzjali
madwar ix-Xagħra. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li qed nagħmlu dak kollu li nistgħu
sabiex nipprovdu servizz tajjeb ta’ tindif. Ser nikkuntattjaw lill-kenniesa tagħna biex
naraw li x-xogħol li għandhom jagħmlu jsir bl-aktar mod effiċjenti.
Il-Kunsillier Dr. Joseph Attard staqsa dwar meta ser jitlesta x-xogħol fuq il-bankini
tal-pjazza wara t-tqattiegħ li sar biex jiġu installati l-fanali dekorattivi. Is-Sindku Joe
Cordina wieġeb li, minn informazzjoni li ngħata mill-kuntattur Joe Grima, ix-xogħol li
baqa’ ser jitlesta fi żmien qasir.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar daħal għal-laqgħa fis-6.00pm.

Approvazzjoni tal-Financial statements għas-sena 2015
Is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard ippreżenta lill-Kunsill kopja tal-financial
statements għall-perijodu Jannar-Diċembru 2015, liema financial statements ġew
ippreparati mill-accountants tal-Kunsill.
Il-Kunsill approva unanimament dawn il-financial statements u dawn ser jintbagħtu
lill-Awditur Ġenerali u lill-awdituri tal-Kunsill kif stipulat f’Memo 03/2016 maħruġ
mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali.

Komunikazzjonijiet tas-Sindku fosthom ix-xogħol ta’ asfaltar ta’
Pjazza l-Vitorja u Vjal it-Tmienja ta’ Settembru, l-organizazzjoni talattivitajiet ta’ Jum ix-Xagħra, l-organizazzjoni tal-festival tat-tin,
ħatra ta’ ambaxxatur/ambaxxatriċi lokali taż-żgħażagħ u materji
oħra
1. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li minn informazzjoni li għandu, ix-xogħol
ta’ asfaltar ta’ Vjal it-Tmienja ta’ Settembru li qed isir mill-Ministeru għal Għawdex
mistenni jiġi konkluż matul il-ġimgħa li ġejja.
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Rigward ix-xogħol ta’ asfaltar ta’ Pjazza l-Vitorja, is-Sindku Joe Cordina informa lillKunsill li, minn informazzjoni li għandu, it-tender tal-asfaltar tal-pjazza ġiet
aġġudikata u x-xogħol mistenni jibda fil-ġimgħat li ġejjin. Rigward it-tender talporfido, is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li, minn informazzjoni li għandu,
din qed tiġi aġġudikata u għandha tittieħed deċiżjoni finali fuqha fil-jiem li ġejjin.
Il-laqgħa ġiet sospiża fis-6.10pm sabiex il-Kunsill seta’ jitkellem ma’ rappreżentanta
tax-Xagħra Scouts Group li ġiet tiddiskuti xi punti mal-Kunsill. Il-laqgħa kompliet fis6.15pm.
2. Is-Sindku Joe Cordina ippreżenta lill-Kunsill draft tal-programm ta’ attivitajiet
konnessi ma’ Jum il-Lokalita’, liema attivitajiet ser isiru bejn l-Erbgħa 27 u s-Sibt 30
ta’ April 2016.
Il-programm jikkonsisti f’ħarġa kulturali Malta u attivita’ soċjali oħra fiċ-Ċentru ta’
matul il-jum għall-anzjani, Quddiesa fil-Knisja Bażilika ta’ Marija Bambina f’Jum ixXagħra, attivita’ edukattiva fil-librerija pubblika u ċ-ċerimonja prinċipali ta’ Jum ixXagħra nhar is-Sibt 30 ta’ April fil-Każin tal-Banda Victory. Il-Kunsill approva dan ilprogramm ta’ attivitajiet.
Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li fil-jiem li ġejjin għandna noħorġu
l-applikazzjonijiet għall-premju ‘Ġieħ ix-Xagħra 2016’ biex tittieħed deċiżjoni fillaqgħa li jmiss.
Il-laqgħa tal-Kunsill ġiet sospiża fis-6.20pm sabiex il-Kunsill seta’ jitkellem ma’
rappreżentanti tal-kumitat organizzattiv tal-Maratona ta’ Għawdex li ġew jiddiskutu xi
punti mal-Kunsill. Il-laqgħa kompliet fis-6.45pm.
3. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li wasal iż-żmien li nibdew it-tħejjijiet
tagħna għall-organizazzjoni tal-festival tat-tin u prodotti tipiċi Maltin. Is-Sindku talab
lill-Kunsillier Dr. Christian Zammit sabiex, bħala l-Kunsillier responsabbli millġemellaġġi, jagħti rendikont dwar fiex waslu t-tħejjijiet tagħna għal din l-attivita’ li
ser issir nhar is-Sibt 9 u l-Ħadd 10 ta’ Lulju 2016.
Il-Kunsillier Dr. Christian Zammit qal li l-ewwel laqgħa tas-sotto-kumitat
responsabbli mill-ġemellaġġi u mill-organizazzjoni tal-festival tat-tin saret nhar ilĠimgħa 12 ta’ Frar 2016 u għaliha kienu preżenti l-membri kollha. Huwa spjega li lgħan prinċipali ta’ dan is-sotto-kumitat huwa li jagħti ħajja lill-ġemellaġġi li għandu lKunsill u jieħu ħsieb l-organizazzjoni ta’ dan il-festival. Il-Kunsillier Dr. Christian
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Zammit propona u l-Kunsill qabel li għandna ninfurmaw lill-Kunsilli barranin li aħna
ġemellati magħhom bit-twaqqif ta’ dan is-sotto-kumitat. Issa li d-data tal-festival ġiet
konfermata u approvata mill-Kunsill, għandna nibdew it-tħejjijiet tagħna għas-seminar
u biex jiġu iffurmati id-delegazzjonijiet li ser jattendu.
Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għas-seminar għandna nistiednu
produtturi minn Malta biex hekk inkabbru l-livell tal-attivita’ filwaqt li nippruvaw
inġibu finanzjament min-naħa tal-Kunsill Malti għall-Arti, il-Ministeru għal
Għawdex, l-Awtorita’ Maltija għat-Turiżmu, il-Ministeru tat-Turiżmu u l-Air Malta.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius propona u l-Kunsill qabel li għandna nagħmlu enfasi malgħaqdiet soċjali tal-lokalita’ tagħna sabiex jagħtu l-kontribut tagħhom florganizazzjoni ta’ din l-attivita’. Il-Kunsillier Dr. Joseph Attard propona u l-Kunsill
qabel li għandna nagħmlu logo li jkun assoċjat esklussivament ma’ dan il-festival tattin u prodotti tipiċi Għawdxin. Għaldaqstant, ser noħorġu espressjoni ta’ interess għal
dawk l-artisti li lesti jikkontribwixxu għall-abbozzar ta’ dan il-logo.
4. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li sad-data tal-għeluq tas-sottomissjonijiet
tan-nomini għall-ħatra ta’ ambaxxatur/ambaxxatriċi lokali taż-żgħażagħ, kien hemm
applikazzjoni waħda tas-Sinjorina Abigail Farrugia.
Fid-dawl ta’ dan, is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li għandna naħtru lis-Sinjorina
Abigail Farrugia bħala ambaxxatriċi lokali taż-żgħażagħ b’effett mill-1 ta’ Marzu
2016. Il-ħatra tagħha tibqa’ valida sal-31 ta’ Lulju 2017.
Is-Sindku Joe Cordina, għan-nom tal-Kunsilliera, irringrazzja lis-Sinjorina Maribel
Bajada għall-ħidma li wettqet matul ix-xhur li għaddew. Min-naħa tagħna, is-Sinjorina
Maribel Bajada irringrazzjat lill-Kunsill għall-opportunita’ li taha biex isservi f’din ilkariga.

Materji oħra:
5. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nitolbu lis-Segretarju
Permanenti fi ħdan il-Ministeru tal-Edukazzjoni sabiex is-sala li kienet tintuża millkulleġġ MCAST tgħaddi f’idejn il-Kunsill Lokali tax-Xagħra biex tintuża bħala sala’
tal-komunita’. Dan wara li l-kulleġġ MCAST ġie trasferit lejn Għajnsielem.
6. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nibdew nikkomunikaw
mar-rappreżentanti mal-Kunsill ta’ Mergo fl-Italja biex naraw x’attivita’ ser issir
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f’Settembru li ġej. Dan bħala parti minn programm ta’ skambji kulturali bejn it-tliet
Kunsilli Lokali tax-Xagħra, Mergo u Chevaigné. Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel
li din il-materja għandha titressaq quddiem is-sotto-kumitat tal-ġemellaġġi biex tiġi
diskussa fil-laqgħa li jmiss.
Il-laqgħa ġiet sospiża fis-7.10pm sabiex il-Kunsill seta’ jitkellem ma’ rappreżentanti
tal-kumitat tax-Xagħra United Football Club li ġew jiddiskutu xi punti mal-Kunsill.
Il-laqgħa kompliet fis-7.20pm.

Qari tal-Korrispondenza:
1. E-mail mingħand Mro. Colin Attard, direttur artistiku tal-festival Gaulitana, li fiha
qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra fl-organizazzjoni ta’ żewġ
Kunċerti fuq l-orgni fil-Knisja Bażilika ta’ Marija Bambina nhar il-Ħamis 7 u s-Sibt 9
ta’ April 2016 bħala parti minn dan il-festival. Il-Kunsill qabel li għandna
nikkollaboraw f’din l-attivita’ bi spiża li ma teċċedix is-somma ta’ € 250.
2. Ċirkulari mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali dwar it-tiġdid tal-polza talAssikurazzjoni tal-Flus għas-sena 2016. Il-polza hija miftuħa għall-Kunsilli Lokali u
r-Reġjuni ta’ Malta u Għawdex. Il-Kunsill qabel li għandna nġeddu din il-polza.
3. E-mail mingħand Catherine Cauchi, Segretarja tal-Kumitat Festi tal-Għid fi ħdan ilMinisteru għal Għawdex, li fiha qed titlob lill-Kunsill sabiex jinnomina għaqda,
għaqdiet jew individwi mil-lokalita’ li jkunu interessati jipparteċipaw fil-Via Sagra
ħajja ġewwa ċ-Ċitadella bħala parti mill-festi tal-Ġimgħa Mqaddsa. Is-Sindku Joe
Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna ninnominaw lix-Xagħra Historical Reenactment Organisation biex tieħu sehem f’din il-Via Sagra.
4. E-mail mingħand Joe Grima, President tal-Federazzjoni Maltija Vetturi Antiki, li fiha
qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali fl-organizazzjoni tal-Vintage Motors
Festival nhar il-Ħadd 13 ta’ Marzu 2016 mit-8.00am ‘il quddiem fi Pjazza l-Vitorja.
Il-Kunsill qabel li għandna nikkollaboraw f’din l-attivita’.
5. Ċirkulari mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali li fiha din l-Assoċjazzjoni qed
tistieden lill-Kunsilliera u Segretarji Eżekuttivi sabiex jattendu għat-tieni laqgħa talproġett AC4ACP li ser issir f’Badajoz, Spanja, fil-25 u 26 ta’ Frar 2016. Dawk
interessati kellhom ċans tat-Tnejn 25 ta’ Jannar sabiex japplikaw. Il-Kunsill innota lkontenut.
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6. E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha qed jistieden lis-Sindku jew
rappreżentant tiegħu għal konferenza stampa fejn il-Kap tad-Direttorat għar-restawr ilPerit Norbert Gatt ippreżenta kopja ta’ pubblikazzjoni dwar ir-restawr li sar fuq ilfortifikazzjonijiet madwar Malta u Għawdex. Din il-konferenza saret nhar it-Tlieta 26
ta’ Jannar 2016. Il-Kunsill innota l-kontenut.
7. E-mail mill-MEUSAC li fiha qed jistiednu rappreżentanza mill-Kunsill sabiex tattendi
għal sessjoni ta’ informazzjoni intitolata ‘Consumer Rights’ li saret nhar il-Ħamis 11
ta’ Frar 2016 fiċ-Ċentru tal-Universita’ ta’ Għawdex. Il-Kunsill innota l-kontenut.
8. Ittra mingħand l-Avukat Dr. Larry Formosa għan-nom ta’ Annette u Heinz-Theo
Bodewig ta’ ‘Casa Robinson’, Triq Ġnien Imrik, Xagħra b’talba għal ħlas ta’ danni li
ġarrbu fil-vettura tagħhom meta kienu għaddejjin minn Triq Ta’ Għajn Ħosna,
Xagħra. Flimkien ma’ din l-ittra qed jintbagħat ir-rapport tal-pulizija, irċevuta talispejjeż sofferti u kif ukoll ritratti li juru l-istat tat-triq fil-ġurnata tal-inċident. IsSindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li dan il-każ għandu jiġi riferut lillavukat tal-Kunsill Dr. Carmelo Galea LLD.
9. E-mail mingħand Giovanni N. Zammit, Segretarju Eżekuttiv tal-Fondazzjoni ‘Wirt
Għawdex’, li fiha qed iressaq proposta ta’ proġett artistiku li l-Fondazzjoni irċiviet
mingħand artista lokali għat-tisbieħ taż-żona madwar l-Għar ta’ Calypso. Il-Kunsill,
filwaqt li wera x-xewqa li dan il-proġett isir, iddeċieda li ma jaċċettax din il-proposta
minħabba l-limitazzjonijiet finanzjarji li għandna fil-preżent.
10. E-mail mingħand Vince De Bono, l-awtur tal-ktieb ‘Misteri Madwarna’, li fiha qed
jitlob lill-Kunsill sabiex jixtri kopja ta’ dan il-ktieb għal-librerija pubblika. Dan ilktieb jirrakkonta esperjenzi paranormali ta’ persuni Maltin u Għawdxin. Il-Kunsill
qabel li għandna nixtru kopja waħda ta’ dan il-ktieb.
11. E-mail mingħand George Refalo, Segretarju Eżekuttiv tar-Reġjun Għawdex, li fiha
qed jinforma lill-Kunsill li kien hemm studenta mix-Xagħra li ikkwalifikat biex
tipparteċipa fil-Festival des Lycéens et Apprentis fi Franza. Huwa qed jitlob lillKunsill sabiex jiddeċiedi jekk hux dispost li jħallsilha l-ispejjeż relatati mal-vjaġġ blajru minn Malta għal Pariġi u lura. Il-Kunsill aċċetta din it-talba.
12. E-mail mingħand Maria Theresa Portelli, PR Officer tal-Kummissjoni Nazzjonali
għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza, li fiha qed tistieden rappreżentanza mill-Kunsill
sabiex tattendi għall-konferenza bit-tema ‘Human Rights and Equality in Practice’ li
ser issir nhar il-Hamis 3 ta’ Marzu 2016. Il-Kunsill innota l-kontenut.
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13. Ittra mingħand Dun Joseph Bajada, delegat tal-Arċipriet Mons. Carmelo Refalo għallproduzzjoni Inqum u Ngħix, li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali florganizazzjoni tal-ispettaklu mużikali ‘Inqum u Ngħix’ li ser jittella’ nhar Ħadd ilGħid. Dun Joseph Bajada qed jitlob lill-Kunsill sabiex jikkollabora mal-Parroċċa fi
spejjeż marbuta ma’ xiri ta’ mużika u jeddijiet, sistemi tal-ħoss, dwal, stampar ta’
materjal pubbliċitarju, kostumi u props. Il-Kunsill qabel li għandna nikkollaboraw
mal-Parroċċa fl-organizazzjoni ta’ din l-attivita’ kulturali bi spiża li ma teċċedix issomma ta’ € 1000.
14. Memo 04/2016 maħruġ mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali intitolat ‘Skema ta’
Għajnuna Finanzjarja għall-Korsijiet Lifelong Learning 2016-17’. Dawk il-Kunsilli
interessati li jorganizzaw xi korsijiet minn dawk imsemmija kellhom ċans sal-Ġimgħa
12 ta’ Frar 2016 biex japplikaw. Il-Kunsill innota l-kontenut.
15. Memo 05/2016 maħruġ mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali intitolat ‘Depożitu jew użu
ta’ krejn jew makkinarju ieħor’. Il-Kunsill innota l-kontenut.
16. E-mail mingħand Tonio Montebello, Chief Executive Officer ta’ Wasteserv Malta, li
fiha qed jinforma lill-Kunsill li fil-ġimgħat li ġejjin huwa mistenni li l-iskart kollu
jibda jittieħed fl-impjant il-ġdid f’Tal-Kus. Jibqa’ biss l-estrazzjoni u t-trattament talgass.
Il-Kunsillier Dr. Joseph Attard ġibed l-attenzjoni tal-Kunsill li fil-passat riċenti kien
hemm pjan li jsir family park b’finanzjament mill-Unjoni Ewropea minflok il-Qortin.
Minn informazzjoni li ngħatat riċentament fil-Parlament jirriżulta li dan il-proġett
mhux ser isir. Għaldaqstant, il-Kunsillier Dr. Joseph Attard propona li għandna niktbu
ittra lill-Ministeru tal-Enerġija Sostenibbli, Ambjent u Tibdil fil-Klima li fiha nuru ddiżapprovazzjoni tagħna għall-proġett propost ta’ installazzjoni ta’ pannelli minflok ilfamily park.
Min-naħa tiegħu, is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill li għandna niktbu
formalment lill-Onorevoli Ministru Leo Brincat biex ningħataw aktar dettalji dwar ilproġett il-ġdid u neżiġu li, bħala Kunsill Lokali tax-Xagħra, inkunu ikkonsultati fuqu
qabel ma tittieħed deċiżjoni dwar dan. Il-Kunsill qabel ma’ dan.
17. E-mail mingħand Mro. George Apap, direttur ta’ D Capital’s Band, li fiha qed
jinforma lill-Kunsill bis-servizzi li toffri din il-band f’okkażjonijiet differenti matul issena. Il-Kunsill innota l-kontenut.
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18. E-mail mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali li fiha qed tinforma lill-Kunsill li rritratt li bgħattna biex jintuża għall-esebizzjoni ‘Fall in Love with Europe’ ġie
magħżul bħala wieħed mill-aħjar ritratti li ġew sottomessi. Għaldaqstant, lAssoċjazzjoni qed tistieden rappreżentanza mill-Kunsill sabiex tattendi għallesebizzjoni tar-ritratti kollha li ġew sottomessi lill-Assoċjazzjoni, liema esebizzjoni
saret nhar il-Ġimgħa 12 ta’ Frar 2016. Għal din l-esebizzjoni attenda s-Sindku Joe
Cordina.
19. Ittra mingħand Mary Mifsud Micallef u l-Avukat Deborah Mercieca għan-nom talKunsill Amministrattiv tal-Gozo Horse Racing Association li fiha dan il-Kumitat qed
jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsilli Lokali Għawdxin (inkluż il-Kunsill Lokali taxXagħra) fl-organizazzjoni ta’ kampjonat ta’ tiġrijiet taż-żwiemel li jibda fit-28 ta’ Frar
u jintemm fit-13 ta’ Marzu 2016. Il-Kumitat qed jitlob is-somma ta’ € 350 minn kull
Kunsill Lokali bil-għan li jippromowvi dan l-isport għal qalb numru sabiħ ta’
dilettanti Għawdxin. Il-Kunsill qabel li għandna niċċekkjaw xi jridu eżattament.
20. E-mail mingħand Francesca Borg mill-Uffiċċju tal-President li fiha qed tistieden
rappreżentanza mill-Kunsill sabiex tattendi għal laqgħa li ser tkun immexxija millProfessur Joe Friggieri rigward il-wellbeing tas-soċjeta’ Maltija. Din il-laqgħa ser issir
nhar il-Ġimgħa 26 ta’ Frar bejn is-6pm u t-8pm fl-uffiċċju tal-MFCC ta’ Għawdex.
Għan-nom tal-Kunsill ser jattendi l-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar.
21. E-mail mingħand Raymond G. Zammit, CEO tal-Local Enforcement System Agency
(LESA), li fiha qed jistieden lis-Sindku jew rappreżentant tiegħu sabiex jattendi għal
laqgħa li fiha ser jiġi diskuss is-servizz provdut mill-gwardjan lokali fil-lokalitajiet
tagħna. Din il-laqgħa ser issir nhar is-Sibt 20 ta’ Frar fil-Ministeru għal Għawdex u
għaliha ser jattendi s-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard.
22. E-mail mingħand Piera Moscato bi proposta ta’ proġett li jittratta l-problema talimmigrazzjoni li ser isir taħt il-programm Europe For Citizens bil-parteċipazzjoni ta’
numru ta’ partners barranin. Il-Kunsill qabel li għandna niċċekkjaw fiex jikkonsisti
dan il-proġett qabel ma nieħdu deċiżjoni dwar jekk għandniex nipparteċipaw fih.
23. E-mail mill-MEUSAC li fiha qed jistiednu rappreżentanza mill-Kunsill sabiex tattendi
għal sessjoni ta’ konsultazzjoni bit-tema ‘Review of the European Disability Strategy
2010-2020’ li ser issir nhar il-Ħamis 18 ta’ Frar fis-2pm f’Dar l-Ewropa, il-Belt
Valletta. Il-Kunsill innota l-kontenut.
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24. Memo 06/2016 maħruġ mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali intitolat ‘Ħinijiet ta’ ġbir
ta’ skart mill-Kunsilli Lokali’. Il-Kunsill innota l-kontenut.
25. E-mail mingħand il-W.R. Kan. Dun Mikiel Borg, Rettur tal-Knisja ta’ Marsalforn, li
fiha qed jirringrazzja lis-Sindku u lill-Kunsilliera tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra għallkoperazzjoni u l-kollaborazzjoni tagħhom fl-organizazzjoni tal-festa titulari ta’ San
Pawl f’Marsalforn nhar il-Ħadd 24 ta’ Jannar 2016. Il-Kunsill innota l-kontenut.
26. E-mail mingħand il-European Union Programmes Agency (EUPA) li fiha din lAġenzija qed tistieden rappreżentant mill-Kunsill sabiex jattendi għal sessjoni ta’
informazzjoni bit-tema ‘Creative thinking training session – youth projects’ li ser issir
nhar il-Ħamis 25 ta’ Frar 2016 fl-uffiċċju tal-EUPA f’Santa Venera, Malta. Il-Kunsill
innota l-kontenut.
27. Ċirkulari mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali intitolata ‘Communication: using the
potential of the localities’ li fiha l-Assoċjazzjoni qed tistieden rappreżentanza millKunsill sabiex tattendi għal laqgħa tal-CORE Platform li ser issir nhar it-Tlieta 16 ta’
Frar 2016. Il-Kunsill innota l-kontenut.
28. E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha d-Dipartiment qed jitlob
informazzjoni dwar xi pjan għandu l-Kunsill li jagħmel resurfacing ta’ toroq għat-tliet
snin li ġejjin u kemm għandu fondi ivvutati għalihom. Is-Sindku propona u l-Kunsill
qabel li din l-informazzjoni għandha tingħata aktar ‘il quddiem.
29. E-mail mingħand Martin Buhagiar, Senior Manager fi ħdan id-Dipartiment tasSigurta’ Soċjali, li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill sabiex ikun hemm
upgrade fis-sistema tal-Windows tal-kompjuter li jintuża mill-ħaddiema tadDipartiment waqt l-għoti tas-servizz tas-sigurta’ soċjali kull nhar ta’ Erbgħa filgħodu
mill-uffiċċju tal-Kunsill Lokali tagħna. Minħabba li l-kompjuter eżistenti huwa antik,
is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nixtru kompjuter ġdid li
jintuża għal dan is-servizz.
30. E-mail mingħand Mauro Pace Parascandalo, Segretarju Eżekuttiv tal-Kunsill Malti
għas-Settur tal-Volontarjat (MCVS), li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill
Lokali fl-organizazzjoni ta’ laqgħa li matulha dan il-Kunsill Malti jiltaqa’ malgħaqdiet u organizazzjonijiet volontarji biex jinfurmahom bl-opportunitajiet ta’
għajnuna li jeżistu għas-settur tal-volontarjat. Il-Kunsill qabel li din il-laqgħa għandha
ssir fiċ-Ċirklu taż-Żgħażagħ. Ser inġibu l-approvazzjoni tal-Uffiċċju Parrokkjali.
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31. E-mail mill-Awtorita’ Maltija għall-Ambjent u l-Ippjanar (MEPA) li fiha din lAwtorita’ qed tinforma lill-Kunsilli Lokali li għadu kemm tnieda proċess ta’
konsultazzjoni dwar il-‘Partial Review Gozo & Comino Local Plan – Gozo General
Hospital Policy’. Is-sottomissjonijiet għandhom jaslu sa mhux aktar tard mill-Ġimgħa
4 ta’ Marzu 2016. Il-Kunsill innota l-kontenut.
32. E-mail mill-Awtorita’ Maltija għall-Ambjent u l-Ippjanar (MEPA) li fiha din lAwtorita’ qed tinforma lill-Kunsilli Lokali li għadu kemm tnieda proċess ta’
konsultazzjoni dwar ‘Stables and Horse Riding Facilities – Partial Review of the Rural
Policy and Design Guidance 2014’. Is-sottomissjonijiet għandhom jaslu sa mhux aktar
tard mit-Tnejn 14 ta’ Marzu 2016. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li
għandna nakkwistaw aktar informazzjoni dwar x’qed jiġi propost f’din ir-riforma.
33. E-mail minn Transport Malta li fiha din l-Awtorita’ qed tistieden rappreżentanza millKunsill sabiex tattendi għal seminar intitolat ‘Trench Excavation and Reinstatement
Conditions’. Dan is-seminar ser isir nhar il-Ġimgħa 11 ta’ Marzu 2015 mis-1pm ‘il
quddiem f’lukanda ewlenija f’Malta. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel
li għal dan is-seminar għandna nibagħtu lill-Perit Edward Scerri.
34. E-mail mingħand Joellson Bezzina, rappreżentant tal-Wasteserv Malta, li fiha qed
jinforma lill-Kunsill li l-Wasteserv qed toffri opportunita’ ta’ taħriġ lill-istudenti li
jixtiequ jagħmlu xogħol volontarju mal-Kunsilli Lokali. Fost ix-xogħol li wieħed jista’
jagħmel mal-Kunsill Lokali hemm dak li jeduka lir-residenti dwar kif għandhom
jisseparaw l-iskart u anke kif jitnaqqas l-iskart mid-djar. Is-Sur Bezzina qed jistaqsi
lill-Kunsill Lokali tagħna jekk hux interessat li jipparteċipa f’dan l-eżerċizzju. IlKunsill qabel li għandu jipparteċipa.
35. E-mail mingħand Carmel Attard, Segretarju tax-Xagħra Boċċi Club, li fiha qed jitlob
il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra fl-organizazzjoni ta’ tournaments talboċċi bħala parti mill-attivitajiet ta’ Jum il-Lokalita’. It-tqassim tal-premjijiet isir waqt
iċ-ċerimonja prinċipali ta’ Jum ix-Xagħra. Il-Kunsill qabel ma’ dan.
36. E-mail mingħand Albert Falzon, rappreżentant tal-Fondazzjoni Miema, li fiha qed
jistaqsi lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra jekk hux interessat li jipparteċipa fil-proġett
‘Empower’ intiż li jgħin lir-residenti tal-lokalita’ tagħna biex jagħmlu użu aħjar talenerġija elettrika. Il-Kunsill qabel li għandu jipparteċipa f’dan il-proġett bilkundizzjoni li ma nidħlu għall-ebda commitment finanzjarju ġdid.
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37. Ittra mingħand il-Kumitat Organizzativ tal-Maratona Annwali ta’ Għawdex li fiha dan
il-Kumitat qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill fl-organizazzjoni ta’ din l-attivita’
li ser issir nhar il-Ħadd 24 ta’ April 2016. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill
qabel li għandna naraw kemm fondi konna nivvutaw għal din l-attivita’ fis-snin li
għaddew qabel ma tittieħed deċiżjoni dwarha fil-laqgħa li jmiss.
38. E-mail mingħand Domenic Vella, President tax-Xagħra United Football Club, li fiha
qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill fl-organizazzjoni tal-attivita’ Clean Up the
World, organizazzjoni ta’ tournament tal-futbol għal over 35’s u għajnuna ta’ fondi
mill-Gvern Ċentrali għall-organizazzjoni ta’ korsijiet taz-zumba. Is-Sindku Joe
Cordina propona u l-Kunsill qabel li din it-talba għandha tiġi diskussa aktar ‘il
quddiem.

Ilmenti mir-residenti:
1. Talba mingħand Raymond Xerri ta’ ‘Aloha House’, Triq il-Kortoll, Xagħra Għawdex
sabiex jitranġa bis-siment passaġġ pubbliku fi Triq il-Kortoll. Ir-resident qed jitlob li
jingħata l-materjal u x-xogħol ser jagħmlu hu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.
2. Talba mingħand Josephine Cassar ta’ 70, Triq Ta’ Ġorf, Xagħra Għawdex, sabiex
titranġa r-rampa bis-siment quddiem ir-residenza tagħha. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir.
3. Talba mingħand Anthony Portelli ta’ N.B., Triq Ta’ Stellini, sabiex jingħata ftit
konkos quddiem ir-residenza tiegħu peress li qed iżomm ħafna ilma hemmhekk. IlKunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
4. Talba mingħand il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar sabiex maz-zebra crossings isir
aċċess adekwat b’rampi jew billi jitbaxxa l-livell tal-bankina u jsiru tactiles. Il-Kunsill
qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
5. Talba mingħand Carmel Attard ta’ 38, Triq Mikiel Farrugia, sabiex jitranġa ħajt tassejjieħ imwaqqa’ għat-triq fi Triq San Marzjal. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.
6. Talba mingħand Eucharist Sultana ta’ 33, Triq il-Knisja, sabiex titranġa rampa bissiment ma’ garaxx ta’ residenza li għandu fi Triq Bullara. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir.
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7. Talba mingħand Joseph Sultana ta’ 107, Triq Ġnien Xibla, sabiex isiru parking boxes
matul it-triq biex il-parking ikun aktar organizzat. Il-Kunsill qabel li din it-talba
għandha titressaq għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.
8. Talba mingħand Marija Sultana ta’ Triq Parisot sabiex titwaħħal mera faċċata ta’ Triq
Marija Bambina xħin tkun ħiereġ għal Vjal it-Tmienja ta’ Settembru. Il-Kunsill qabel
li għandna niċċekkjaw eżatt dwar x’qed titlob ir-residenta.
9. Talba mingħand il-Kan. Dun Ġużepp Sultana ta’ 109, Triq it-Tiġrija, sabiex issir 1.5m
reserved parking bay għad-disabled quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li
din it-talba għandha titressaq għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.
10. Talba mingħand Jeffrey Farrugia ta’ N.B., Triq Ta’ Ġorf, sabiex titranġa l-kurduna talbankina quddiem ir-residenza tiegħu. Ir-resident qed jitlob li jingħata l-materjal u xxogħol ser jagħmlu hu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
11. Talba mingħand Stella Borg ta’ ‘Ave Maria’, Triq Ta’ Gajdoru, sabiex isir xogħol ta’
asfaltar fil-parti tat-triq fejn toqgħod hi. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill
qabel li għandna nirreferu dan l-ilment lid-Direttorat Proġetti u Żvilupp fi ħdan ilMinisteru għal Għawdex.
12. Talba mingħand Eucharist Sultana ta’ 9, Triq Ta’ Gajdoru, sabiex titranġa t-triq
quddiem ir-residenza tiegħu peress li qed iżomm ħafna ilma quddiem id-dar. Din ilproblema ġiet ikkawżata minn xogħol ħażin li sar meta sar ir-resurfacing fi Triq
Gajdoru madwar għaxar snin ilu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
13. Talba mingħand Giuliana Tabone ta’ ‘Hill View House’, Triq Marsalforn, sabiex
titranġa l-bankina ta’ quddiem ir-residenza tagħha minħabba li għandha xi skirting
imkisser. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
14. Talba mingħand Alfred Camilleri ta’ N.B., Triq Marsalforn, sabiex titranġa l-bankina
ta’ quddiem ir-residenza tiegħu minħabba li għandha xi skirting imkisser. Il-Kunsill
qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
15. Talba mingħand Jason Cremona ta’ ‘Seagull Island’, Triq Marsalforn, sabiex isir
xogħol ta’ asfaltar fit-tieni parti ta’ Triq Marsalforn. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir meta ningħataw il-fondi neċessarji mill-iskema ‘Proġetti Speċjali filLokalitajiet’.
Il-Kunsillier Dr. Joseph Attard irtira mil-laqgħa fit-8.15pm.
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16. Talba mingħand Anthony Bajada ta’ N.B., Triq l-Isqof Rużar Farrugia, sabiex tiġi
installata bozza ġdida mal-arblu tad-dawl li hemm imwaħħal mal-faċċata tal-ġnien flistess triq. Il-Kunsill qabel li din it-talba għandha tiżdied mal-lista ta’ talbiet li għandu
l-Kunsill għall-installazzjoni ta’ bozoz ġodda fil-lokalita’.
17. Talba mingħand Emmanuela Bonello ta’ ‘Sunrise’, Vjal it-Tmienja ta’ Settembru,
f’isem xi residenti sabiex jitwaħħal bin faċċata ta’ l-ispiżerija fl-istess triq. Il-Kunsill
aċċetta din it-talba.
18. Talba mingħand Mary Anne Theuma ta’ 64, Triq Ġnien Xibla, sabiex isir xogħol ta’
asfaltar fi Triq il-Kumittiva. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li
għandna nirreferu dan l-ilment lid-Direttorat Proġetti u Żvilupp fi ħdan il-Ministeru
għal Għawdex.
19. Talba mingħand Vicky Vella ta’ ‘Vinvick’, Triq l-Arċipriet Dun Ġużepp Diacono,
sabiex issir għatba maċ-Ċentru tal-Abbatini biex jitbaxxa l-għoli tad-differenza mittriq billi xi nies qegħdin ibatu biex jitilgħu t-tarġa. Il-Kunsill qabel li għandna
niċċekkjaw mar-residenta dwar x’qed titlob eżatt.
20. Talba mingħand Catherine Grech ta’ 105A, Triq it-Tiġrija, sabiex isiru reflective
lights mal-parapett tar-residenza ‘Ta’ Ġamri’ fi Triq it-Tiġrija billi x-xemx ma tħallix
lis-sewwieqa milli jaraw il-parapett u għalhekk jistgħu jaħbtu faċilment. Il-Kunsill
qabel li għandna niċċekkjaw mar-residenta dwar x’qed titlob eżatt.
21. Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex isir xogħol ta’ patching bis-siment
f’salib it-toroq ta’ Triq Knisja. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
22. Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex isir xogħol ta’ patching fi Trejqet
Ġorġ Cini. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
23. Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex titneħħa l-palma infettata li hemm
fl-entratura tat-Tempji tal-Ġgantija fi Triq Parisot. Il-Kunsill qabel li għandna
ninfurmaw b’dan il-każ lis-Sinjura Daphne Sant Caruana, kuratriċi tat-Tempji talĠgantija.
24. Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex jitranġaw il-bankini kollha ta’
Vjal it-Tmienja ta’ Settembru, liema bankini kienu tkissru waqt ix-xogħol ta’ asfaltar
li sar min-naħa tal-Ministeru għal Għawdex matul is-sena 2015. Il-Kunsill qabel li
għandna ninkarigaw lill-kuntrattur George Xerri sabiex jagħmel ix-xogħol ta’
manutenzjoni meħtieġa fuq dawn il-bankini.
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25. Talba mingħand il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar sabiex isir xogħol ta’ tindif fil-ġnien
ta’ quddiem il-Mitħna Ta’ Kola. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir millħaddiema assenjati magħna.
26. Talba mingħand il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar sabiex isir xogħol ta’ patching filkantuniera bejn Triq Mikiel Farrugia u Triq Franġisk Camilleri. Il-Kunsill qabel li dan
ix-xogħol għandu jsir.
27. Talba mingħand il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar sabiex tiġi spustjata l-kaxxa tattelefon li hemm quddiem il-playing field fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru minħabba li
qed toħloq ostaklu. Il-Kunsill qabel li għandna nirreferu dan l-ilment lill-kumpanija
Go plc li hija responsabbli mill-manutenzjoni ta’ dawn il-kaxxi tat-telefon.
28. Talba mingħand il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar sabiex isir aċċess adekwat b’rampi
għaz-zebra crossings ta’ Triq il-Knisja u Triq it-Tiġrija. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir.
29. Talba mingħand il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar sabiex isir passaġġ tal-injam ġdid
għall-bajja tar-Ramla, liema passaġġ ikun iwassal sal-baħar. Is-Sindku Joe Cordina
propona u l-Kunsill qabel li għandna nitolbu lill-Awtorita’ Maltija tat-Turiżmu sabiex
tiffinanzja dan il-proġett intiż li jżid l-aċċessibilita’ għal din il-bajja fil-konfini tallokalita’ tagħna.

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 14 ta’ Marzu 2016
fil-5.30pm b’aġenda li tkun komunikata aktar ‘il quddiem.
Il-laqgħa spiċċat fit-8.35pm.

Joe Cordina
Sindku

Ivan Attard
Segretarju Eżekuttiv
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