Minuti tat-tliet mija u tmienja u għoxrin laqgħa tal-Kunsill Lokali
tax-Xagħra li saret nhar it-Tnejn 1 ta’ Awwissu 2016 fis-7.00pm fluffiċċju amministrattiv tal-Kunsill. Din hija wkoll is-sbatax-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
Dr. Kevin Cutajar

Ambaxxatriċi lokali taż-żgħażagħ: Abigail Farrugia
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 327 li saret nhar it-Tnejn
18 ta’ Lulju 2016 wara li jsiru l-korrezzjonijiet meħtieġa.

Punti mqajma mill-minuti
Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar jekk hux qed tittieħed azzjoni fil-konfront ta’
dawk il-persuni li qed jinqabdu jarmu l-iskart b’mod illegali ħdejn il-bring-in-sites ta’
Triq it-Tafla u Triq Għajn Damma. Is-Sindku Joe Cordina qal li huwa jinsab infurmat
li l-Pulizija diġa’ ipproċedew fil-konfront ta’ numru ta’ individwi li nqabdu jagħmlu
dan. Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar propona li għandna nibagħtu avviż lir-residenti
Maltin li joqogħdu f’numru ta’ flats fix-Xagħra b’informazzjoni dwar fejn jinsabu
dawn il-bring-in-sites u x’jista’ jintrema fihom. Il-Kunsill qabel ma’ dan.
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Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa wkoll dwar jekk il-Kunsill bagħatx l-ittra lirresidenti kollha tal-pjazza li fiha nagħtu spjegazzjoni tax-xogħol li ser isir rigward ittneħħija tal-wires tad-dawl bil-għan li l-pjazza tingħata dehra isbaħ. Is-Sindku wieġeb
li din l-ittra ser tintbagħat fil-jiem li ġejjin.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp rigward ixxogħol ta’ spustjar tal-kaxxa tat-telefon ta’ Vjal it-Tmienja ta’ Settembru. Is-Sindku
wieġeb li l-kumpanija GO plc diġa’ ġiet infurmata dwar is-sit fejn ser tiġi spustjata din
il-kaxxa u l-kumpanija GO plc wegħditna li dan ix-xogħol ser isir fil-futur qarib.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar jekk it-traffic management plan għal Triq
Ġnien Xibla kantuniera ma’ Triq it-Tiġrija ġietx implimentata. Is-Sindku Joe Cordina
wieġeb li din il-pjanta qed tiġi modifikata mill-Perit Edward Scerri u ser tintbagħat
għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar jekk saritx il-laqgħa mad-Direttur talGvern Lokali rigward l-iżbilanċ finanzjarju fil-working capital tal-Kunsill għas-sena
2015. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li din il-laqgħa saret nhar it-Tlieta 26 ta’ Lulju
2016 u għaliha kien preżenti hu flimkien mas-Segretarju Eżekuttiv. Is-Sindku qal li
din is-sitwazzjoni ta’ żbilanċ żviluppat minħabba x-xogħol ta’ rikostruzzjoni ta’ Triq
Marsalforn, liema xogħol sar parzjalment b’fondi tal-iskema tal-Public Private
Partnership imnedija mill-Gvern preċedenti. Peress li din l-iskema kienet tipprovdi
għal ħlasijiet lill-kuntrattur fuq medda ta’ tmien snin wara li jiġu finalizzati xxogħlijiet, l-ammont ta’ flus dovuti lill-kumpanija Road Construction Co. Limited
għal dan ix-xogħol għadhom qed jidhru fil-kotba tal-Kunsill peress li dan l-ammont
qiegħed jitħallas bil-mod.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar fiex wasal ix-xogħol ta’ restawr li qed isir
fuq il-Mitħna Ta’ Kola minn Heritage Malta. Is-Sindku Joe Cordina qal li hu jinsab
infurmat li x-xogħol wasal fl-aħħar fażijiet tiegħu pero’ ser niċċekkjaw xorta waħda
mas-Sinjura Daphne Caruana Sant, il-kuratriċi tal-Mitħna u t-Tempji tal-Ġgantija.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa wkoll dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq ittalba li ressqet is-Sinjura Michelina Borg sabiex jitranġa ħajt tas-sejjieħ imwaqqa’ fi
Triq John Otto Bayer kantuniera ma’ Triq Ta’ Stellini. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb
li peress li hemmhekk ma kienx hemm ħajt u dan irid jinbena mill-ġdid, hu iddiskuta
din il-materja mal-Perit Edward Scerri u dan infurmah li biex dan ix-xogħol ikun jista’
jsir, irridu napplikaw għall-permessi tal-Awtorita’ tal-Ippjanar.
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Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar jekk twaħħlux it-tabelli kontra l-ħmieġ
taż-żwiemel fi Triq ix-Xagħra. Is-Sindku wieġeb li aħna ressaqna din it-talba lis-Sur
Mark Formosa, Direttur Proġetti u Żvilupp fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex.

Komunikazzjonijiet tas-Sindku fosthom ix-xogħol ta’ asfaltar ta’
Pjazza l-Vitorja, it-tiġdid tal-kuntratt relatat mas-servizz ta’
assistenza fiċ-Ċentru ta’ Matul il-Jum għall-anzjani u s-sehem talKunsill Lokali fil-proġett ta’ skambju kulturali bejn ix-Xagħra,
Mergo u Chevaigné
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 fl-aħħar fażi tiegħu u
mistenni li jitlesta sal-aħħar ta’ Awwissu.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar meta ser issir il-connection tal-fanali
dekorattivi tal-pjazza min-naħa tal-Korporazzjoni Enemalta. Is-Segretarju Eżekuttiv
Ivan Attard qal li l-Kunsill ġie infurmat li sabiex tkun tista’ issir din il-connection, lewwel trid issir ir-rilokazzjoni tad-demarcation box li hemm fin-naħa tax-xellug talpjazza. Ser niċċekkjaw mal-Inġinier John Mizzi min-naħa tal-Enemalta rigward din ilmaterja.
Il-Viċi Sindku staqsa wkoll dwar jekk il-Ministeru għal Għawdex hux ser jipprovdi lfanali għaz-zebra crossings tal-Pjazza u ta’ Vjal it-Tmienja ta’ Settembru. Is-Sindku
wieġeb li diġa’ ressaqna t-talba tagħna lid-Direttur Mark Formosa u qed nistennew
risposta mingħandu.
Il-Viċi Sindku għamel riferenza għax-xogħol li sar fuq is-Salib tal-pjazza u propona li
ssir tarġa oħra ma’ dan is-Salib u jerġgħu jitwaħħlu l-bollards ta’ protezzjoni li kien
hemm mad-dawra tiegħu qabel bdew ix-xogħlijiet. Wara diskussjoni, is-Sindku Joe
Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nieħdu l-parir tekniku tal-Perit Angelo
Portelli li qed jissorvelja x-xogħlijiet sabiex naraw kif għandna nipproċedu rigward
din il-proposta.
Fuq proposta tal-Viċi Sindku Aaron Agius, il-Kunsill qabel li għandna nitolbu lillMinisteru għal Għawdex sabiex jagħmel ix-xogħol ta’ tindif neċessarju wara li jiġu
konklużi x-xogħlijiet u jipprovdi sitt planters li jitpoġġew fil-pjazza għal waqt iċċerimonja uffiċjali tal-inawgurazzjoni tagħha li mistennija ssir qabel il-festa ta’ Marija
Bambina.
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2. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nġeddu l-kuntratt li
għandna mas-Sinjura Nicolina Sultana għal servizz ta’ assistenza fiċ-Ċentru ta’ Matul
il-Jum għall-anzjani. Dan il-kuntratt ser jiġġedded sal-31 ta’ Awwissu 2017.
3. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li, wara li ġejna ospitati minn Chevaigné fi
Franza f’Settembru 2015 u minn Mergo fl-Italja f’Lulju 2016, issa imiss lilna li
nospitaw grupp ta’ madwar ħamsa u għoxrin persuna minn dawn iż-żewġ lokalitajiet
ġemellati magħna għal żjara ta’ familjarizazzjoni fix-Xagħra. Id-dati skedati għal din
iż-żjara huma bejn it-Tnejn 30 ta’ Ottubru u l-Ġimgħa 3 ta’ Novembru 2017.
Is-Sindku qal li biex din iż-żjara tkun suċċess u nagħtu ospitalita’ mill-aqwa lil dawn
in-nies, jeħtieġ li nibdew it-tħejjijiet tagħna minn issa. Għaldaqstant, huwa propona u
l-Kunsill qabel li din il-materja għandha titressaq fil-laqgħa li jmiss tas-sotto-kumitat
tal-ġemellaġġi.
Fuq nota relatata, is-Sindku informa lill-Kunsill li, skont kif diġa’ ġie deċiż f’laqgħat
preċedenti, il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar u s-Sinjorina Maria Grima ser
jirrapreżentaw lill-Kunsill Lokali tagħna fil-festival tat-tin f’Atessa bejn il-11 u l-14
ta’ Awwissu filwaqt li hu flimkien mal-Kunsillier Dr. Christian Zammit ser jattendu
għall-festival tat-tin f’San Michele Salentino bejn is-26 u d-29 ta’ Awwissu 2016.

Qari tal-Korrispondenza:
1. Ittra mingħand l-Arċipriet Mons. Carmelo Refalo li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni
tal-Kunsill Lokali fl-organizazzjoni tal-attivita’ ‘Bambina Fest 2016’ nhar il-Ħadd 21
ta’ Awwissu 2016. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li din il-materja
għandha terġa’ titressaq għall-approvazzjoni tal-Kunsill fil-laqgħa li jmiss.
2. Ċirkulari Numru 08/2016 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali intitolata
‘Inizjattiva Finanzjarja Favur il-Komunita’ – Libreriji Lokali/Reġjonali’. Din linizjattiva tipprovdi li jsir investiment f’kotba u/jew fi proġetti oħra li hemm
bżonnhom fil-lokalitajiet partikolari sabiex jiġu introdotti mezzi moderni li jagħtu
possibilita’ lil persuni b’diżabilita’ jew tfal li jkollhom mezz alternattiv għal ktieb flistess librerija. Kunsilli Lokali interessati għandhom ċans sal-Erbgħa 3 ta’ Awwissu
sabiex jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom.
Fuq proposta tal-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar, il-Kunsill qabel li għandna napplikaw
għas-somma ta’ € 600 sabiex jinxtraw il-kotba. Ġie deċiż li għandna nżidu l-kotba
immirati għat-tfal li għandhom il-kundizzjoni tad-dyslexia.
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3. Ittra mingħand il-Kumitat tal-Fund Raising tal-festa ta’ Marija Bambina li fiha dan ilKumitat qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali fl-organizazzjoni ta’ attivita’ li
ser issir fi Pjazza l-Vitorja nhar il-Ħamis 1 ta’ Settembru 2016. Is-Sindku Joe Cordina
propona u l-Kunsill qabel li għandna nikkollaboraw fl-organizazzjoni ta’ din l-attivita’
bi spiża li ma teċċedix is-somma ta’ € 500.
4. E-mail mingħand il-Perit Clint Camilleri, senior manager ta’ Transport Malta, li fiha
qed jitlob lill-Kunsill sabiex jissottometti traffic management plans li jinkludu signage
adekwat (iffirmati minn perit) għall-one-way li ġiet approvata fl-ewwel parti ta’ Triq
il-Knisja. Wara diskussjoni, il-Kunsill qabel li għandna nirreferu din l-email lill-Perit
Edward Scerri sabiex jipprepra d-dokumentazzjoni mitluba.
5. Ċirkulari mill-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-Tfal li fiha qed iħeġġeġ lill-Kunsilli
Lokali kollha ta’ Malta u Għawdex sabiex jorganizzaw attivita’ li permezz tagħha
jfakkru l-Jum Dinji tat-Tfal li ser jiġi iċċelebrat fl-20 ta’ Novembru 2016. Il-Kunsill
innota l-kontenut.
6. Ċirkulari Numru 09/2016 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali intitolata
‘Inizjattiva dwar Restawr ta’ Postijiet Storiċi 2016’. Din l-inizjattiva hija applikabbli
għall-Kunsilli Lokali ta’ Malta biss. Il-Kunsill innota l-kontenut.
7. E-mail mingħand il-Kunsillier Dr. Christian Zammit li fiha qed jinforma lill-Kunsill li
qed jirtira b’effett immedjat il-mozzjoni numru 160 li propona rigward traffic
management plan għal-lokalita’ tax-Xagħra u minflok qiegħed jitlob lill-Kunsill
sabiex isir traffic management plan li jkun ikopri t-toroq kollha ta’ madwar il-Pjazza.
8. Ittra mingħand Alexander G. Farrugia li fiha qed jipproponi lill-Kunsill Lokali taxXagħra sabiex ikellem u jilħaq ftehim max-Xagħra United FC u/jew malamministraturi tal-grawnd tal-futbol ta’ Vjal it-Tmienja ta’ Settembru sabiex fil-ġranet
tal-Ħdud u l-festi pubbliċi, fil-ħinijiet ta’ wara nofsinhar, dan il-grawnd ikun miftuħ
għall-pubbliku b’tali mod li l-familji jkunu jistgħu jużaw dan l-ispazju għal-logħob
flimkien ma’ wliedhom f’post sigur.
Peress li l-grawnd tal-futbol ta’ Vjal it-Tmienja ta’ Settembru huwa devolut lixXagħra United Football Club, is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li
għandna ngħidu lis-Sur Farrugia sabiex iressaq il-proposta tiegħu quddiem dan ilKumitat. Fuq proposta tal-Kunsillier Dr. Christian Zammit, ser nitolbu lidDipartiment tal-Artijiet sabiex jagħtina kopja tal-ftehim ta’ devoluzzjoni li hemm bejn
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l-istess Dipartiment u x-Xagħra United Football Club sabiex inkunu nistgħu naraw ittermini u l-kundizzjonijiet tiegħu.
9. E-mail mingħand Chantelle Tabone, rappreżentanta tal-MEUSAC, li fiha qed tinforma
lill-Kunsilli Lokali b’sessjonijiet ta’ konsultazzjoni pubblika rigward il-programm
LEADER iffinanzjat minn fondi tal-Unjoni Ewropea. Dawn is-sessjonijiet ser isiru
nhar l-Erbgħa 3 ta’ Awwissu fis-6pm fil-Fondazzjoni Arka u nhar it-Tlieta 9 ta’
Awwissu fis-6.00pm fl-Oratorju Don Bosco, il-Belt Victoria. Is-Sindku Joe Cordina
propona u l-Kunsill qabel li għandna ninfurmaw lill-għaqdiet mhux governattivi li
għandna fil-lokalita’ tagħna b’dawn is-sessjonijiet ta’ tagħrif.
10. Ċirkulari Numru 10/2016 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali intitolata
‘Tagħrif fuq Inizjattivi dwar Faċilitajiet ta’ Parkeġġ fil-Lokalitajiet’. L-informazzjoni
rikjesta diġa’ ġiet mogħtija mis-Segretarju Eżekuttiv.
11. E-mail mill-MEUSAC li fiha qed jistiedu rappreżentanza mill-Kunsill Lokali sabiex
tattendi għal laqgħa pubblika bit-tema ‘From Rome to Lisbon and Beyond – the
Erasmus Generation in Power’ li ser issir nhar il-Ħamis 4 ta’ Awwissu 2016 fis6.30pm fl-Istitut Taljan tal-Kultura fil-Belt Valletta. Il-Kunsill innota l-kontenut.
12. E-mail mingħand Andre Frendo, rappreżentant tas-Sotto-Kumitat tal-Briju tal-festa ta’
Marija Bambina, li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali florganizazzjoni ta’ attivita’ li ser isir nhar il-Ħamis 25 ta’ Awwissu 2016 fl-ewwel
parti ta’ Vjal it-Tmienja ta’ Settembru. Is-Sur Frendo qed jitlob l-approvazzjoni talKunsill sabiex din l-attivita’ tkun tista’ tittella’ f’din it-triq u jsiru l-arranġamenti
meħtieġa sabiex il-latrina pubblika tibqa’ miftuħa sa nofs il-lejl.
Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nikkollaboraw florganizazzjoni ta’ din l-attivita’ bi spiża li ma teċċedix is-somma ta’ € 200. Il-Kunsill
qabel ukoll li għandna nagħtu n-no objection tagħna biex tkun tista’ tittella’ din lattivita’ bil-kundizzjoni li l-applikant iġib il-permessi kollha neċessarji mingħand lawtoritajiet kompetenti.
13. E-mail mingħand Duncan Xuereb, Senior Agricultural Officer fid-Direttorat għasSaħħa tal-Pjanti, li fiha qed jinforma lill-Kunsill li id-Direttorat qed jagħti lawtorizazzjoni tiegħu sabiex isir iż-żbir tas-siġar tal-palm li għandna fil-lokalita’
tagħna. Dan ix-xogħol ser isir nhar l-Erbgħa 3 u l-Ħamis 4 ta’ Awwissu. Il-Kunsill
innota l-kontenut.
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14. E-mail mingħand George Refalo, Segretarju Eżekuttiv tar-Reġjun Għawdex, li fiha
qed jitlob lill-Kunsilli Lokali Għawdxin sabiex iressqu l-proposti tagħhom għall-Baġit
2017 lir-Reġjun Għawdex sabiex ikunu jistgħu jiġu diskussi u approvati sa nhar lErbgħa 10 ta’ Awwissu 2016. Il-Kunsill innota l-kontenut.
15. E-mail mingħand Dr. Renata Formosa, Segretarja tal-Kumitat għall-Ismijiet tat-Toroq
fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex, li fiha qed tinforma lill-Kunsill Lokali li t-talba
tiegħu sabiex sqaq fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru jingħata l-isem ‘Sqaq L-Iscouts’
jew ‘Daħlet l-Iscouts’ ma ġietx approvata peress li l-ewwel preferenza għal inħawi
simili ikun l-isem toponamastiku li, f’dan il-każ, imur lura xi ħames mitt sena. IlKunsill innota l-kontenut.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius irtira mil-laqgħa fit-8.15pm.

Ilmenti mir-residenti:
1. Talba mingħand Pawla Galea ta’ 5, Triq il-Knisja, sabiex titranġa l-bankina quddiem
ir-residenza tagħha. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
2. Talba mingħand Maria Assunta Bajada ta’ 131, Triq it-Tiġrija, sabiex issir bollard ta’
protezzjoni ma’ bankina ta’ post li għandha fi sqaq fl-istess triq. Ser niċċekkjaw marresidenta dwar x’qed titlob eżatt.
3. Talba mingħand Audrey Buttigieg ta’ ‘Ir-Razzett’, 60, Triq Marsalforn, sabiex
titranġa l-bankina ta’ quddiem ir-residenza tagħha u ssir rampa ġdida mal-garaxx talistess residenza. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
4. Talba mingħand Salvino Buttigieg ta’ 11, Triq Ta’ Gajdoru, sabiex jitkompla xxogħol ta’ bini ta’ ħajt tal-kantun fi Triq Għajn Wajtar. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir.
5. Talba mingħand Victor Sultana ta’ 178, Triq Marsalforn, sabiex titranġa r-rampa ta’
quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
6. Talba mingħand Josef Portelli ta’ ‘Maple Leaf’, Trejqet Ġużeppi Sultana, sabiex
jiżdied it-tul tas-sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar quddiem ir-residenza tiegħu
minħabba li mhux qed ikun jista’ idawwar u jdaħħal il-karozza fil-garaxx. Il-Kunsill
qabel li għandna nitolbu lis-Sur Portelli sabiex iġib il-permess ta’ sid ir-residenza ta’
faċċata tiegħu.
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Il-Kunsillier Dr. Joseph Attard irtira mil-laqgħa fit-8.25pm.
7. Talba mingħand Anthony Mifsud ta’ ‘San Gabriel Court’, Block B, Triq l-Għejun,
sabiex jiżdiedu l-hooks li magħhom jiddendel l-iskart fi-bidu ta’ Triq l-Għejun. IlKunsill qabel li dawn il-hooks għandhom jitwaħħlu.
8. Talba mingħand Emmanuel u Victor Bajada ta’ 74/75A, Triq Sant’Anton, sabiex isir
ftit siment quddiem ir-residenza tagħhom. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu
jsir.
9. Talba mingħand is-Sindku Joe Cordina sabiex jitpoġġew rafts jew platforms fil-bajja
tar-Ramla l-Ħamra biex in-nies ikunu jistgħu jitilgħu fuqhom u jaqbżu minn fuqhom
għal ġol-baħar. Wara diskussjoni, il-Kunsill qabel li għandna nirreferu din it-talba lisSinjura Esther Bajada, Direttur fid-Direttorat tat-Turiżmu fil-Ministeru għal Għawdex.
10. Talba mingħand Vitorina Mercieca ta’ 35, Triq San Ġużepp, sabiex isir communal
reserved parking bay għad-disabled quddiem ir-residenza tagħha. Ser niċċekkjaw
mar-residenta dwar fejn tixtieq eżattament li ssir din ir-reserved parking bay.
11. Talba mingħand Daniel Mizzi ta’ Mizzi Court, Triq Marsalforn, sabiex isiru sinjali li
jipprojbixxu l-ipparkjar madwar metru fuq kull naħa tal-garaxx tar-residenza tiegħu.
Il-Kunsill qabel li għandna nressqu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport
Malta.
12. Talba mingħand Angela Cutajar ta’ ‘Cutajar House’, Triq Għonqa, sabiex titranġa lbankina quddiem ir-residenza tagħha. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
13. Talba mingħand il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar sabiex jinżabru l-friegħi sporġuti ‘l
barra mill-ħajt ta’ siġra li hemm fit-tarf tas-sqaq li jwassal għall-Mitħna ta’ Kola. IlKunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir mill-ħaddiema assenjati magħna.
14. Talba mingħand il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar sabiex tinżabar is-siġra tal-ħarrub li
hemm viċin il-Mitħna Ta’ Kola. Is-Segretarju Eżekuttiv informa lill-Kunsill li diġa’
tlabna għall-permess tat-Tree Permitting Unit fi ħdan l-Awtorita’ tal-Ippjanar pero’ ittalba tagħna ma ġietx aċċettata minħabba li, skont din l-Awtorita’, it-talba tagħna
mhix ġustifikata.
15. Talba mingħand is-Sindku Joe Cordina sabiex jinxtraw għaxar tankijiet biex jintużaw
bħala dustbins għal matul Vjal it-Tmienja ta’ Settembru matul il-ġranet tal-festa u għal
okkażjonijiet oħra matul is-sena. Il-Kunsill qabel li dawn it-tankijiet għandhom
jinxtraw.
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16. Talba mingħand il-Kunsillier Dr. Christian Zammit sabiex il-Kunsill jiċċekkja masSur Mario Saliba, Direttur fil-Ministeru għal Għawdex, dwar fiex waslet lapplikazzjoni għall-fondi Ewropej li l-istess Ministeru issottometta għal xogħol ta’
riġenerazzjoni tal-Għar ta’ Calypso u ż-żona ta’ madwar. Il-Kunsill qabel ma’ dan.

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-Tlieta 30 ta’ Awwissu
2016 fl-4.00pm b’aġenda li tkun komunikata aktar ‘il quddiem.
Fi tmiem din il-laqgħa, is-Sindku u l-kunsilliera awguraw lis-Segretarju Eżekuttiv
Ivan Attard fl-okkażjoni taż-żwieġ tiegħu li ser isir nhar is-Sibt 6 ta’ Awwissu 2016
fil-Knisja Parrokkjali tal-Għasri. Is-Segretarju Eżekuttiv irringrazzja lill-membri talKunsill għall-awguri tagħhom.
Il-laqgħa spiċċat fid-8.45pm.

Joe Cordina
Sindku

Ivan Attard
Segretarju Eżekuttiv
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