Minuti tat-tliet mija u sitta u għoxrin laqgħa tal-Kunsill Lokali taxXagħra li saret nhar il-Ġimgħa 17 ta’ Ġunju 2016 fil-5.30pm fluffiċċju amministrattiv tal-Kunsill. Din hija wkoll il-ħmistax-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

Ambaxxatriċi lokali taż-żgħażagħ: Abigail Farrugia
Il-Kunsillier Dr. Christian Zammit kien skużat. Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar
informa lis-Segretarju Eżekuttiv li kien ser jasal tard għal-laqgħa.
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 325 li saret nhar it-Tlieta
17 ta’ Mejju 2016.

Punti mqajma mill-minuti
Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq it-talba li
għamilna sabiex il-footage tac-CCTV cameras li hemm ħdejn il-bring-in-sites ta’ Triq
it-Tafla u Triq Għajn Damma jibda jidher mill-uffiċċju tal-Kunsill. Is-Sindku Joe
Cordina wieġeb li bħalissa qegħdin fil-proċess biex naraw x’jista’ jsir.
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Il-Kunsillier Dr. Joseph Attard staqsa wkoll dwar jekk saritx il-laqgħa ma’ Transport
Malta rigward il-one way proposta għal Triq il-Knisja. Is-Sindku wieġeb li l-Kunsill
diġa’ talab biex issir din il-laqgħa u qed nistennew risposta mingħand Transport
Malta.
Il-laqgħa ġiet sospiża fis-5.40pm sabiex il-Kunsill seta’ jitkellem mas-Sur Joe Louis
Xiberras li ġie jiddiskuti xi punti mal-Kunsill. Il-laqgħa tkompliet fil-5.50pm.

Komunikazzjonijiet tas-Sindku fosthom ix-xogħol ta’ asfaltar ta’
Pjazza l-Vitorja, l-organizazzjoni tal-festival tat-tin u prodotti tipiċi
Maltin, l-organizazzjoni tal-Kunċert tal-Milied, ħruġ ta’ kwotazzjoni
għat-tindif tat-toroq fil-jiem tal-festa, il-permessi tal-bejjiegħa li
jarmaw temporanjament fil-ġranet tal-festa, reviżjoni tar-regolamenti
marbuta mal-għoti tal-unur Ġieħ ix-Xagħra u materji oħra
1. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li x-xogħol ta’ asfaltar ta’ Pjazza l-Vitorja,
liema xogħol qed isir mill-Ministeru għal Għawdex, jinsab miexi kif ippjanat u
mistenni jiġi konkluż sal-aħħar ta’ Lulju. Is-Sindku qal li qegħdin ninsistu malKorporazzjoni Enemalta sabiex tiffinalizza x-xogħol relatat mal-culvert li minnu ser
jgħaddu l-wires li preżentament jinsabu mwaħħlin mal-faċċati tar-residenzi tal-Pjazza.
2. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li ninsabu għaddejjin bil-preparamenti
tagħna għall-organizazzjoni tal-festival tat-tin u prodotti tipiċi Maltin li ser isir nhar isSibt 9 u l-Ħadd 10 ta’ Lulju 2016.
Nhar is-Sibt 9 ta’ Lulju 2016 fl-10am ser tiġi organizzata konferenza dwar it-tin li fiha
ser jitkellmu tliet esperti lokali fis-suġġett. Din il-konferenza ser tiġi organizzata fisSala ‘Dun Alwiġ Camilleri’ fil-Każin tal-Banda Victory u għaliha ser jiġu mistiedna lbdiewa reġistrati Għawdxin. Is-Sibt filgħaxija, mit-8.00pm ‘il quddiem, ser tiġi
organizzata ikla tradizzjonali fi Pjazza l-Vitorja li matulha jingħata entertainment
mill-band Dcapitals immexxija minn Mro. George Apap. Il-festival jiġi fi tmiemu lĦadd 10 ta’ Lulju b’esebizzjoni ta’ ikel tipiku Malti fi Pjazza l-Vitorja mit-8.00am
sas-1.00pm. Ser ikun hemm entertainment minn Ta’ Verna Folk Band u gruppi
folkloristiċi oħra.
Is-Sindku Joe Cordina propona wkoll u l-Kunsill qabel li, bħala parti minn dan ilfestival, għandna nagħmlu żewġ laqgħat separati mad-delegazzjonijiet ta’ Offida flItalja u Chevaigné fi Franza sabiex niddiskutu metodi ta’ kif nistgħu nsaħħu r2

relazzjonijiet ta’ bejnietna. Il-laqgħa li jmiss tas-sotto-kumitat tal-ġemellaġġi ser issir
nhar il-Ħamis 30 ta’ Ġunju fit-3.00pm.
3. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li bdejna t-tħejjijiet tagħna għallorganizazzjoni tal-Kunċert tal-Milied f’Diċembru li ġej. Wara li l-Kor Jubilate Deo
tal-Parroċċa tan-Naxxar u s-Surmast Joseph Debrincat ma aċċettawx l-istedina talKunsill biex jipparteċipaw f’dan il-Kunċert minħabba impenji oħra, is-Sindku propona
u l-Kunsill qabel li għandna nitolbu kwotazzjoni lill-Animae Gospel Choir. Dan bilgħan li din is-sena, il-Kunċert tal-Milied ikollu stil differenti minn tas-snin preċedenti
u hekk nattiraw aktar nies.
Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nġibu l-awtorizazzjoni
tal-Arċipriet tal-Parroċċa, Mons. Carmelo Refalo, sabiex dan il-Kunċert ikun jista’ jsir
fil-Knisja Kolleġġjata u Bażilika ta’ Marija Bambina nhar l-Erbgħa 28 ta’ Diċembru
2016.
4. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li, bħas-snin preċedenti, għandna
noħorġu l-kwotazzjoni għas-servizz tat-tindif tat-toroq fil-jiem tal-festa titulari ta’
Marija Bambina.
5. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li wasal iż-żmien li nibdew naħsbu għallpermessi tal-bejjiegħa li jarmaw temporanjament fil-jiem tal-festa ta’ Marija Bambina.
Huwa propona u l-Kunsill qabel li din is-sena, il-permessi għandhom jinħarġu fuq listess linji tas-sena li għaddiet. Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar il-possibilita’
li dawn il-bejjiegħa jiltaqgħu mal-Kunsill sabiex niddiskutu diversi punti magħhom,
b’mod partikolari l-issue tat-tindif. Il-Kunsill qabel li għandna nistednuhom sabiex
jiġu għal-laqgħa li jmiss.
6. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandha ssir reviżjoni tarregolamenti marbuta mal-għoti tal-premju ‘Ġieħ ix-Xagħra’ li jingħata kull sena f’Jum
il-Lokalita’. Wara li ġew ippreżentati lill-Kunsill, ir-regolamenti riveduti ġew
approvati unanimament.
7. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandha ssir attivita’ soċjali
f’Malta għall-anzjani Xagħrin li jattendu ċ-Ċentru ta’ Matul il-Jum. Din l-attivita’ ser
issir fil-bidu tax-xahar ta’ Lulju.
8. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li rċivejna żewġ stediniet mill-Kunsill ta’
Atessa u mill-Kunsill ta’ San Michele Salentino fl-Italja sabiex nipparteċipaw fil3

festivals tagħhom li ser isiru bejn it-12 u l-14 ta’ Awwissu u bejn is-26 u t-28 ta’
Awwissu 2016 rispettivament. Wara diskussjoni, is-Sindku u l-Kunsilliera qablu li
għandhom jiċċekkjaw f’liema dati jistgħu jipparteċipaw u jagħtu risposta lisSegretarju Eżekuttiv ħalli jkun jista’ jsir il-booking.

Mozzjoni Nru 159 – One-Way fi Triq il-Knisja
Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li nhar il-Ħamis 9 ta’ Ġunju 2016 ġiet
ippreżentata mozzjoni nru 159 bis-suġġett ‘One-Way fi Triq il-Knisja’. Din ilmozzjoni hija propunuta mill-Kunsillier Dr. Joseph Attard u sekondata mill-Viċi
Sindku Aaron Agius. Il-firmatarju l-ieħor huwa il-Kunsillier Dr. Christian Zammit. Ilmozzjoni tgħid hekk:
Peress illi fis-snin li għaddew, għal madwar l-aħħar tmien snin, il-Kunsill Lokali
tax-Xagħra applika u ngħata l-permess biex għal perjodu limitat bejn Awwissu u
Settembru ta’ kull sena, Triq il-Knisja minn salib it-toroq ma’ Triq Bullara u
Triq San Ġużepp sal-Pjazza l-Vitorja issir one-way;
Peress illi nħossu li sal-lum kien biżżejjed żmien fejn din is-sitwazzjoni ġiet
evalwata mir-residenti u mill-Kunsill;
Peress illi diversi residenti ilmentaw għan-nuqqas ta’ sigurta’ u l-periklu ta’
aċċidenti fl-imsemmija parti tat-triq u l-konġestjoni kontinwa ta’ traffiku li
dejjem qiegħda tiżdied;
Peress illi dawn l-ilmenti mhux biss intbagħtu fuq bażi individwali l-Kunsill,
imma ukoll ġew formalizzati f’petizzjonijiet iffirmati mir-residenti, liema
petizzjonijiet saru għal aktar minn darba matul l-aħħar snin biex l-imsemmija
parti tat-triq issir one-way b’mod permanenti;
Peress illi fil-ġimgħat li ġejjin huwa mistenni li t-traffiku fix-xhur tas-sajf jiżdied
b’mod konsiderevoli u dana anke in vista tal-fatt li din it-triq bdiet tintuża bħala
rotta ewlenija tal-buses tal-linja u dawk tal-hop-on-hop-off bus tours;
Għaldaqstant aħna hawn taħt iffirmati, membri eletti tal-Kunsill Lokali Xagħra,
nitolbu li l-Kunsill Lokali Xagħra jaqbel li l-imsemmija triq issir one-way
bħalma diġa’ ssir fix-xhur ta’ Awwissu u Settembru ta’ kull sena.
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Wara li nqrat din il-mozzjoni, is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard qara e-mail li rċieva
mingħand il-Kunsillier Dr. Christian Zammit li huwa wieħed mill-firmatarji ta’ din ilmozzjoni u li ma setax jattendi għal-laqgħa tal-lum. F’din l-email, Dr. Christian
Zammit talab li l-appoġġ għal din il-one-way min-naħa tiegħu għandu jingħata biss
una volta li ssir konsultazzjoni wiesgħa mal-awtoritajiet konċernati u dawn l-istess
awtoritajiet, permezz ta’ parir tekniku, jiggwidaw lill-istess Kunsill Lokali tax-Xagħra
fuq l-aħjar mod li tissolva l-problema taċ-ċirkolazzjoni fl-intier tal-qalba ta’ raħalna.
Fid-dawl ta’ din il-korrispondenza, is-Sindku Joe Cordina qal li jkun aktar għaqli jekk
deċiżjoni bħal din tal-lum tittieħed meta l-Kunsilliera kollha jkunu preżenti għallaqgħa. Huwa qal li bħalissa hawn tliet Kunsilliera biss li huma preżenti għal-laqgħa u
għaldaqstant propona li din il-mozzjoni għandha titressaq għad-diskussjoni fil-laqgħa
li jmiss. Peress li ma kienx hemm qbil fuq din il-prosposta, ittieħed vot. B’żewġ voti
favur u wieħed kontra, il-Kunsill aċċetta l-proposta tas-Sindku u għaldaqstant, din ilmozzjoni ser terġa’ titressaq fil-laqgħa li jmiss.

Qari tal-Korrispondenza:
1. E-mail mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali b’rikjesta mingħand Vanessa Bianchi
rigward ftehim ta’ ġemellaġġ mal-Kunsill ta’ Monteleone f’Orvieto, l-Italja. Il-Kunsill
innota l-kontenut.
2. E-mail mingħand Chris Cassar, rappreżentant tal-Fondazzjoni Valletta 2018, li fiha
qed jinforma lill-Kunsilli Lokali bl-attivita’ ‘L-Ikla t-Tajba’ li ser tiġi organizzata nhar
il-Ġimgħa 29 ta’ Ġunju 2018 (btala pubblika). L-għan ta’ din l-attivita’ huwa li
flimkien fl-istess ġurnata u fl-istess ħin, f’Malta u Għawdex, inkunu qegħdin nieklu listess tip ta’ ikel. Il-Kunsill innota l-kontenut.
3. E-mail mingħand Patri Dijonisju Mintoff b’informazzjoni dwar il-Premju ‘B’Ħilti
Wasalt’ organizzat mil-Laboratorju tal-Paċi. In-nominazzjonijiet għal dan il-premju
jintlaqgħu sal-Ħamis 30 ta’ Ġunju 2016. Il-Kunsill innota l-kontenut.
4. E-mail mingħand George Refalo, Segretarju Eżekuttiv tar-Reġjun Għawdex, li fiha
qed jinforma lill-Kunsill bit-twaqqif tal-Gozo Regional Inspectorate. L-għan
prinċipali ta’ dan l-ispettorat hu li jerġa’ jiġi introdott spezzjonar u assessjar talmaġġor parti tal-mobbli u l-immobbli li jinsabu fil-lokalitajiet ta’ Għawdex għaddispożizzjoni taċ-ċittadini sabiex kemm-il darba jiġu jdentifikati xi mankanzi jew
bżonnijiet jew saħansitra il-ħtieġa ta’ xi manutenzjoni jew żamma aħjar ta’ xi post jew
oġġett li jinsab fil-Lokalità rispettiva, dan jiġi komunikati lill-Kunsilli Lokali rispettivi
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sabiex jitranġaw ħalli jkunu jistgħu jitgawdew aħjar miċ-ċittadini u bl-aħjar mod
possibbli. Il-Kunsill innota l-kontenut.
5. E-mail mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali bi tnedija ta’ kompetizzjoni ta’ ideat bittema ‘Recycling of Waste’. Il-Kunsill innota l-kontenut.
6. E-mail mingħand Carmel Attard, Segretarju tal-Għaqda Teatrali fi ħdan l-Azzjoni
Kattolika Xagħra, li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill fl-organizazzjoni ta’
din l-attivita’ li saret nhar il-Ħadd 29 ta’ Mejju 2016. Is-Sindku propona u l-Kunsill
qabel li għandna nikkollaboraw fl-organizazzjoni ta’ din l-attivita’ bi spiża li ma
teċċedix is-somma ta’ € 100.
7. E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali b’informazzjoni dwar il-kors ‘Għaqal idDar, Ħajja Aħjar’ li ser jibda jsir fiċ-Ċirklu taż-Żgħażagħ, ix-Xagħra, mill-Ġimgħa 30
ta’ Settembru 2016. Applikazzjonijiet jintlaqgħu fl-uffiċċju amministrattiv tal-Kunsill
matul ix-xhur tas-sajf. Il-Kunsill innota l-kontenut.
8. Ittra mingħand il-Kan. Dun Anton Refalo Rapa, Rettur tal-Knisja ta’ Ġesu’
Nazzarenu, li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill fix-xogħol ta’ tħaffir relatat
mal-proġett taċ-Ċentru tal-Anzjani fi Triq Mannar. Is-Sindku Joe Cordina propona u lKunsill qabel li din it-talba għandha titressaq għad-diskussjoni fil-laqgħa li jmiss.
9. Ittra mingħand George Mercieca, Segretarju tal-Kumitat Organizzattiv ‘1551’, li fiha
qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill fl-organizazzjoni tal-attivita’ ‘1551 in
Concert’ li ser issir nhar is-Sibt 30 ta’ Lulju 2016 fiċ-Ċittadella. Is-Sur Mercieca qed
jitlob is-somma ta’ € 100 minn kull Kunsill Lokali f’Għawdex. Il-Kunsill aċċetta ttalba tas-Sur Mercieca.
10. E-mail mingħand Mro. Christopher Muscat, Direttur Mużikali tal-Kor Jubilate Deo, li
fiha qed jinforma lill-Kunsill li l-Kor Jubilate Deo mhux ser ikun jista’ jipparteċipa
fil-Kunċert tal-Milied 2016 organizzat mill-Kunsill Lokali tax-Xagħra minħabba
impenji mużikali oħra. Il-Kunsill innota l-kontenut.
11. E-mail mingħand Ruben Said, head ta’ Transport Malta, li fiha qed jitlob lill-Kunsill
sabiex jissottometti layout plan li jindika d-direzzjoni tat-traffiku fil-one way proposta
għal Triq Ta’ Ġorf. Il-Kunsill innota li din il-materja għadha ma ġietx diskussa b’mod
uffiċjali u għaldaqstant ma nistgħux nibagħtu d-dokumentazzjoni mitluba lil Transport
Malta.
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12. Ċirkulari 01/2016 mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali intitolata ‘Effiċjenza filKomunikazzjoni’. Il-Kunsill innota l-kontenut.
13. E-mail mingħand Elaine Briffa, rappreżentanta tal-Wasteserv, li fiha qed tinforma lillKunsill bit-tibdil prospost fis-sistema tal-ġbir tal-iskart domestiku wara li ser tiġi
introdotta l-borża organika mit-30 ta’ Settembru li ġej.
Wara diskussjoni, il-Kunsill qabel li għandna nesprimu r-riservi tagħna fuq is-sistema
kif proposta u dan għall-fatt li l-ġranet li fihom ser jinġabar l-iskart domestiku mħallat
mid-djar ġew ridotti għal jumejn fil-ġimgħa. Fid-dawl ta’ dan, is-Sindku Joe Cordina
propona u l-Kunsill qabel li għandna niċċekkjaw mal-Wasteserv dwar il-possibilita’ li
l-ġranet tal-ġbir tal-iskart domestiku mħallat jibqgħu tlett darbiet fil-ġimgħa.
14. E-mail mingħand Barbara Day, segretarja tal-Gozo Live, li fiha qed tinforma lillKunsill li l-musical li kellu jsir fis-sena 2018 qrib il-Ġgantija ser isir f’post alternattiv
barra mix-Xagħra. Il-Kunsill innota l-kontenut.
15. E-mail mill-MEUSAC li fiha qed tistieden rappreżentanza mill-Kunsill sabiex tattendi
għal laqgħa informali f’Għawdex dwar ksib ta’ fondi minn programmi differenti talUnjoni Ewropea. Din il-laqgħa ser issir nhar it-Tlieta 28 ta’ Ġunju fil-Ministeru għal
Għawdex u għaliha ser jattendi s-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar daħal għal-laqgħa fis-6.20pm.
16. Ċirkulari 02/2016 mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali intitolata ‘Permessi għall-Ħatt ta’
Merkanzija minn fuq trailers’. Il-Kunsill innota l-kontenut.
17. E-mail mingħand Catherine Cauchi, Segretarja tal-Kumitat Milied f’Għawdex 2016, li
fiha qed tistieden lis-Sindki u lill-Kunsilli Lokali sabiex jinfurmaw lill-Kumitat b’xi
suġġerimenti rigward l-attivitajiet tal-Milied li ġej. Is-Sindku Joe Cordina propona u lKunsill qabel li għandna naraw x’possibilita’ hemm li l-Ministeru għal Għawdex
jiffinanzja t-tiżjin tal-Milied li jsir kull sena fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru u Pjazza
l-Vitorja.
18. E-mail mingħand Romina Rieck Zahra, senior manager tal-Awtorita’ għas-Saħħa u sSigurta’ fuq il-Post tax-Xogħol, bil-linji gwida dwar saħħa u sigurta’ fl-uffiċċji
amministrattivi tal-Kunsilli Lokali. Il-Kunsill innota l-kontenut.
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19. E-mail mingħand Joe Louis Xiberras li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill
Lokali fl-organizazzjoni tat-tielet edizzjoni tal-logħob ‘Giochi Senza frontieri – It’s a
Knockout’ li ser issir matul ix-xhur tas-sajf 2016. Is-Sur Xiberras qed jitlob is-somma
ta’ € 550 li tinkludi l-organizazzjoni kollu tal-logħob bil-preżentaturi, judges u
materjal, is-sound system, id-dawl u l-medalji lill-parteċipanti u lir-rebbieħa. Il-Kunsill
qabel li għandna nikkollaboraw mas-Sur Xiberras fl-organizazzjoni ta’ din l-attivita’
bil-kundizzjoni li din issir f’Awwissu qrib il-festa.
20. E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha qed jistiednu rappreżentanza millKunsilli Lokali sabiex tattendi għal seminar ta’ informazzjoni dwar il-kors ‘Għaqal idDar, Ħajja Aħjar’ li ser isir nhar l-Erbgħa 22 ta’ Ġunju fis-6pm fis-sala tal-Kunsill
Lokali tal-Għarb. Il-Kunsill innota l-kontenut.
21. E-mail mingħand Kenneth Cutajar, general manager tal-kumpanija District
Operations Limited, b’kopja tal-memorandum agreement li ġie maqbul masSegretarjat Parlamentari għall-Gvern Lokali rigward il-kundizzjonijiet attwali talħaddiema li huma impjegati mal-Community Workers Foundation u assenjati malKunsill Lokali. Il-Kunsill innota l-kontenut.
22. Ittra mingħand Marica Borg, Segretarja tal-Għaqda Kumittiva Għawdex, li fiha qed
titlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali fl-organizazzjoni ta’ attivita’ soċjo-kulturali
li ser tiġi organizzata fil-bajja tar-Ramla l-Ħamra nhar is-Sibt 23 ta’ Lulju 2016. IsSindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nikkollaboraw florganizazzjoni ta’ din l-attivita’ bi spiża li ma teċċedix dik tas-sena li għaddiet.
23. E-mail mingħand Justin Agius, manager tal-Gozo Action Group, li fiha qed jistieden
lis-Sindku u/jew lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jattendu għal sessjoni ta’
konsultazzjoni dwar il-formulazzjoni tal-Local Development Strategy (LDS) for the
Gozo & Comino Territory. Din is-sessjoni ser issir nhar il-Ġimgħa 24 ta’ Ġunju fl10.30am u għaliha ser jattendu s-Sindku u s-Segretarju Eżekuttiv.
24. Ittra mingħand Dr. Renata Formosa, Segretarja tal-Kumitat tat-Tismija tat-Toroq ta’
Għawdex, li fiha qed tinforma lill-Kunsill li l-Kumitat ma aċċettax it-talba tal-Kunsill
sabiex sqaq li hemm fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru jissemma’ ‘Sqaq l-Iscouts’ jew
‘Daħlet l-Iscouts’. Il-Kunsill qabel li għandna nitolbu kjarifika dwar ir-raġunijiet li
għalihom dan il-Kumitat ma aċċettax it-talba tal-Kunsill.
25. Ittra mingħand Justin Agius, manager tal-Gozo Action Group, li fiha qed jinforma lillKunsill li dalwaqt ser jiġi ippubblikat kuntratt f’forma ta’ att pubbliku rigward il8

Fundazzjoni Gozo Action Group li minnha l-Kunsill Lokali tax-Xagħra jifforma parti.
Għaldaqstant, is-Sur Agius qed jitlob lill-Kunsill sabiex jagħżel rappreżentant li jkun
jista jiffirma dan l-Att f’isem l-istess Kunsill. Il-Kunsill qabel li jaħtar lis-Sindku Joe
Cordina bħala r-rappreżentant tiegħu li jkun jista’ jiffirma dan l-Att f’ismu. Biex
inkunu konformi mal-Liġi tal-Kunsilli Lokali, is-Segretarju Eżekuttiv ser jiffirma
wkoll flimkien mas-Sindku.
26. Ittra mingħand Joseph Bajada, Segretarju tas-Soċjeta’ Filarmonika Victory, li fiha qed
jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali fl-organizazzjoni tal-Programm Vokali u
Strumentali li ser torganizza l-Banda Victory nhar is-Sibt 3 ta’ Settembru 2016. IsSindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nikkollaboraw mas-Soċjeta’
Filarmonika Victory fl-organizazzjoni ta’ din l-attivita’ bi spiża li ma teċċedix issomma ta’ € 700.
27. E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha qed jinforma lill-Kunsill li d-Direttur
ser jiltaqa’ mal-Kunsill Lokali tagħna peress li fil-financial statements awditjati għassena li għalqet 2015, jirriżulta li l-Kunsill Lokali qed jirreġistra żbilanċ finanzjarju filworking capital tiegħu. Il-Kunsill innota l-kontenut.

Ilmenti mir-residenti:
1. Talba mingħand Simon Birchall ta’ ‘Pergola Heights’, Apartment 16, Triq Tal-Masri,
sabiex iħawwel siġra f’xi sit fix-Xagħra bħala memorja għal xi għażiż tagħhom. IlKunsill aċċetta din it-talba u għandna niddeċiedu aktar ‘il quddiem dwar il-post eżatt
fejn għandha titħawwel din is-siġra.
2. Talba mingħand Grezzju Bajada ta’ ‘Penthouse’, Triq Sant’Anton, sabiex jittella’ ħajt
tas-sejjieħ imwaqqa’ għat-triq fi Triq San Marzjal. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir mill-ħaddiema assenjati magħna.
3. Talba mingħand Lino Muscat ta’ 16, Triq l-Ispiera, sabiex titranġa r-rampa tal-garaxx
tar-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
4. Talba mingħand Pawlu Sultana ta’ 46, Triq Għajn Qamar, sabiex isir slow sign fit-tarf
ta’ Triq Għajn Wajtar. Il-Kunsill qabel li din it-talba għandha titressaq għallapprovazzjoni ta’ Transport Malta.
5. Talba mingħand George Refalo ta’ ‘Beehive’, Triq Marsalforn, sabiex isiru sinjali li
jipprojbixxu l-ipparkjar man-naħa tar-ristorant Gianni’s fl-istess triq. Il-Kunsill qabel
li għandna niċċekkjaw mar-resident dwar x’qed jitlob eżatt.
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6. Talba mingħand Bernard Zammit ta’ 72, Triq Ta’ Ġorf, sabiex titranġa r-rampa talgaraxx tar-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
7. Talba mingħand Carmelo Hili ta’ N.B., Triq il-Knisja, sabiex titwaħħal bollard filbidu tal-isqaq fi Triq il-Knisja. Il-Kunsill qabel li għandna niċċekkjaw mar-resident
dwar x’qed jitlob eżatt.
8. Talba mingħand Angela Spencer Sultana ta’ 147, Triq it-28 ta’ April 1688, sabiex (i)
isiru hooks li magħhom jiddendlu l-boroż tal-iskart u (ii) jitneħħew is-sinjali ‘Tarmix
Żibel Hawn’ li tpoġġew f’dan l-isqaq. Il-Kunsill, filwaqt li ma aċċettax it-tieni talba,
aċċetta biss l-ewwel talba u ser naraw fejn ser jitpoġġew eżatt.
9. Talba mingħand Joseph Grima ta’ ‘American Eagle’, Triq Għajn Qamar, sabiex
titranġa rampa li twassal għall-għelieqi fl-inħawi tal-Wied tal-Għeżien. Minħabba li
f’dak il-post diġa’ teżisti rampa, il-Kunsill qabel li għandna niċċekkjaw mar-resident
dwar x’qed jitlob eżatt.
10. Talba mingħand Joseph Refalo ta’ ‘Gozo Express’, Triq il-Knisja, sabiex jingħata ssiment fit-triq quddiem l-uffiċċju tal-Gozo Express. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.
11. Talba mingħand Brian Caruana, general manager tal-Cornucopia Hotel, sabiex isiru
doggy bins fiż-żona tal-lukanda. Il-Kunsill aċċetta din it-talba u ser niċċekkjaw eżatt
fejn ser jitpoġġew dawn il-bins.
12. Talba mingħand xi residenti ta’ Triq Jannar sabiex isir xogħol ta’ patching quddiem
ir-residenzi 113 u 115 fl-istess triq. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
13. Talba mingħand is-Sindku Joe Cordina sabiex jiġi installat il-wi-fi fil-bajja tar-Ramla
l-Ħamra. Il-Kunsill qabel li din it-talba għandha tiġi riferuta lill-Awtorita’ Maltija talKomunikazzjoni (MCA).
14. Talba mingħand Victor Gatt ta’ 4, Vjal it-Tmienja ta’ Settembru, sabiex jitkompla xxogħol ta’ twessiegħ tat-triq wara l-Knisja tal-Madonna tal-Karmnu ‘Ta’ Ħamet’. IsSindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li dan l-ilment għandu jiġi riferut lillMinisteru għal Għawdex, in viżta wkoll tal-fatt li l-istess Ministeru kien beda xxogħol ta’ tindif f’din it-triq fil-passat riċenti.
15. Talba mingħand Joseph Refalo ta’ ‘Żernieq’, Triq Ta’ Gajdoru, sabiex titwaħħal mera
fi Triq Karkar. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
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16. Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex qabel il-weekend jintmesħu ddustbins ta’ Pjazza l-Vitorja. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir millħaddiema assenjati magħna.
17. Talba mingħand Eucharist Theuma ta’ ‘Kristu Re’, Triq il-Kumittiva, sabiex jingħata
ftit siment quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
18. Talba mingħand Victor Sultana ta’ 82, Triq l-Imqades, sabiex issir bankina ġdida ma’
post li għandu fl-isqaq li jmiss mal-iskola primarja. Il-Kunsill qabel li dan l-ilment
għandu jiġi riferut lill-Ministeru għal Għawdex li taħt ir-responsabbilita’ tiegħu
jaqgħu talbiet għal bankini ġodda.
19. Talba mingħand Carmela Sultana ta’ 47, Triq l-Għejun, sabiex jingħata ftit siment taħt
il-bankina tar-residenza tagħha. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
20. Talba mingħand Victor Borg ta’ N.B., Triq Knisja, sabiex titranġa l-bankina quddiem
ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
21. Talba mingħand Elsie Xuereb ta’ 34, Triq l-Għejun, sabiex jitranġa ħajt imwaqqa’ flaħħar parti ta’ Triq l-Għejun quddiem ir-residenza tagħha. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir.
22. Talba mingħand is-Sindku Joe Cordina sabiex tinxtara portable camera li tkun tista’
tintuża f’diversi postijiet fix-Xagħra bil-għan li neliminaw l-abbuż ta’ rimi ta’ skart
b’mod illegali. Il-Kunsill aċċetta din it-talba.
23. Talba mingħand il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar sabiex issir rilokazzjoni tal-kaxxa tattelefon li hemm quddiem il-playing field fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru peress li din
qed tostakola l-bankina. Is-Sindku innota li din il-materja diġa’ ġiet diskussa u
approvata f’laqgħat preċedenti tal-Kunsill u qal li l-kumpanija GO plc talbet lillKunsill sabiex jipprovdi sit alternattiv fejn tista’ titpoġġa din il-kaxxa tat-telefon.
Wara diskussjoni, il-Kunsill qabel li din it-telephone box għandha tiġi rilokata għal
Triq l-Imqades quddiem il-bankina li hemm qrib it-Tempji tal-Ġgantija.
24. Talba mingħand il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar sabiex jitranġa l-passaġġ tal-injam li
jwassal għall-bajja tar-Ramla l-Ħamra. Is-Sindku innota li din il-materja diġa’ ġiet
diskussa u approvata f’laqgħat preċedenti tal-Kunsill u informa lill-Kunsill li lAwtorita’ Maltija tat-Turiżmu infurmatna li t-talba tagħna ser tiġi milqugħa fis-snin li
ġejjin. Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar il-possibilita’ li dan il-passaġġ ilġdid ikun iwassal sal-bajja. Ser niċċekkjaw mal-Awtorita’ Maltija tat-Turiżmu dwar
dan.
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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 18 ta’ Lulju 2016
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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