Minuti tat-tliet mija u disgħa u għoxrin laqgħa tal-Kunsill Lokali taxXagħra li saret nhar it-Tlieta 30 ta’ Awwissu 2016 fl-4.00pm fluffiċċju amministrattiv tal-Kunsill. Din hija wkoll it-tmintax-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
Uffiċjali:
Segretarju Eżekuttiv: Ivan Attard

Talba tal-Bidu, Qari, Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti
Il-laqgħa bdiet fl-4.00pm. Intqalet it-talba tal-bidu.
Il-Kunsill approva unanimament il-minuti tal-laqgħa numru 328 li saret nhar it-Tnejn
1 ta’ Awwissu 2016.

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-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 it1

tneħħija tal-wires tad-dawl bil-għan li l-pjazza tingħata dehra isbaħ u aktar akkoljenti.
Is-Sindku wieġeb li din l-ittra ser tintbagħat fil-jiem li ġejjin.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq it-talba li
għamilna sabiex il-Ministeru għal Għawdex jipprovdi l-fanali għaz-zebra crossing ta’
Vjal it-Tmienja ta’ Settembru issa li nżebgħet mill-ġdid. Is-Sindku Joe Cordina
wieġeb li aħna ressaqna din it-talba lis-Sur Mark Formosa, Direttur Proġetti u Żvilupp
fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex, u qed nistennew risposta.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius propona li ssir tarġa oħra mad-dawra tas-salib tal-pjazza
sabiex tikkumpensa għad-dislivellar li kien hemm fil-bankini tal-pjazza. Il-Kunsill
qabel li għandha nkellmu lill-marmista Xagħri Raymond Bonello biex naraw x’jista’
jsir.
Il-Kunsillier Dr. Joseph Attard staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp rigward ixxogħol ta’ spustjar tal-kaxxa tat-telefon li hemm ħdejn il-playing field fi Vjal itTmienja 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. Joseph Attard staqsa wkoll dwar jekk għandniex informazzjoni meta
ser jitkompla x-xogħol ta’ restawr li qed isir minn Heritage Malta fuq il-Mitħna Ta’
Kola. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li x-xogħol ta’ installazzjoni talantenni tal-Mitħna beda nhar it-Tnejn 29 ta’ Awwissu u huwa infurmat li mistenni jiġi
finalizzat sa tmiem din il-ġimgħa.
Il-Kunsillier Dr. Joseph Attard staqsa wkoll dwar jekk twaħħlux it-tabelli kontra lħmieġ 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.
Il-Kunsillier Dr. Christian Zammit daħal għal-laqgħa fl-4.20pm.

Komunikazzjonijiet tas-Sindku fosthom ix-xogħol ta’ asfaltar ta’
Pjazza l-Vitorja, iċ-ċerimonja tat-tifkira tal-Assedji ta’ Malta u
attivitajiet oħra relatati mal-festa, il-festa ta’ Ġesu’ Nazzarenu, ixxogħol ta’ tisbieħ u rinnovazzjoni quddiem il-Knisja ta’ Sant’Anton
Abbati, is-sehem tal-Kunsill Lokali fil-proġett ta’ skambju kulturali
bejn il-Kunsilli tax-Xagħra, Mergo u Chevaigné u materji oħra
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1. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li x-xogħol ta’ asfaltar ta’ Pjazza l-Vitorja,
liema xogħol sar mill-Ministeru għal Għawdex, jinsab konkluż. Iċ-ċerimonja talinawgurazzjoni ser issir aktar tard illum u għaliha ġew mistiedna l-Kunsilliera kollha.
Is-Sindku qal li jonqos biss li jsir ix-xogħol tat-tneħħija tal-wires tad-dawl u tattelefon li preżentament jinsabu mwaħħlin mal-faċċati tar-residenzi tal-pjazza. Ser
nitkellmu mal-Inġinier John Mizzi min-naħa tal-Korporazzjoni Enemalta rigward din
il-materja biex naraw meta ser isir dan ix-xogħol.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius propona li matul ix-xhur tas-sajf, il-pjazza għandha
tingħalaq kompletament matul il-lejl nhar ta’ Ġimgħa, Sibt u Ħadd u dan sabiex tkun
tista’ titgawda aktar. Is-Sindku Joe Cordina qal li Pjazza l-Vitorja kienet tingħalaq
għal xi ġranet fost il-ġimgħa f’leġislaturi preċedenti u għaldaqstant għandna nadottaw
sistema simili bi qbil ma’ Transport Malta u l-Pulizija. Wara diskussjoni, is-Sindku
propona u l-Kunsill qabel li din il-materja għandha titressaq fuq l-aġenda tal-laqgħat
tal-Kunsill fix-xhur li ġejjin biex inkunu lħaqna iċċekkjajna mal-awtoritajiet
kompetenti dwar kif tista’ taħdem din is-sistema.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius propona u l-Kunsill qabel li għandna niċċekkjaw malkuntrattur Joe Grima rigward iz-zebra crossings li hemm maġenb il-Knisja Bażilika
ħalli naraw kif ser isiru eżattament.
Il-Kunsillier Dr. Christian Zammit propona li l-Kunsill Lokali għandu jaħsel il-pjazza
darba fix-xahar ħalli tibqa’ fi stat sabiħ kif inhi llum. Is-Segretarju Eżekuttiv ġibed lattenzjoni li għandna l-ewwelnett niċċekkjaw kemm se tiġi l-ispiża biex inkunu
konformi mar-regolamenti finanzjarji. Il-Kunsill qabel li għandna niċċekkjaw dwar
dan.
2. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li ċ-ċerimonja tat-tifkira tal-Assedji ta’
Malta ser issir nhar l-Erbgħa 7 ta’ Settembru, lejliet il-festa ta’ Marija Bambina. Fid9.30am ser issir Quddiesa Konċelebrata mmexxija mill-E.T. Mons. Isqof Mario Grech
fil-Knisja Bażilika ta’ Marija Bambina u fl-10.30am tibda ċ-ċerimonja fi Pjazza lVitorja bis-sehem tax-Xagħra Historical Re-enactment Organisation u l-Banda talPulizija ta’ Malta. Minħabba li din is-sena din iċ-ċerimonja ser issir fuq bażi
nazzjonali, ser tattendi wkoll l-E.T. il-President ta’ Malta Marie Louise Coleiro Preca.
Wara ċ-ċerimonja, kulħadd ser ikun mistieden għal riċeviment tal-okkażjoni.
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Is-Sindku informa lill-Kunsill li matul iż-żjara li l-Viċi Sindku Aaron Agius flimkien
ma’ xi membri tax-Xagħra Historical Re-enactment Organisation għamlu f’Sulmona
l-Italja matul l-ewwel ġimgħa ta’ Awwissu, ġie mistieden grupp ta’ disa’ persuni li
jiffurmaw il-kumitat tar-re-enactment ta’ Sulmona sabiex jipparteċipaw f’din iċċerimonja. Dan il-grupp ser jasal Malta nhar il-Ħadd 4 ta’ Settembru u jitlaq lura nhar
il-Ġimgħa 9 ta’ Settembru. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li
għandna nħallsu l-ispejjeż tal-akkomodazzjoni tagħhom fuq bażi bed & breakfast. Lispejjeż tal-biljetti tal-ajru ser jiġu koperti minnhom stess. Ser nallokaw ukoll issomma ta’ € 100 kuljum bħala subsidence costs għal dan il-grupp.
B’rabta mal-festa ta’ Marija Bambina, is-Sindku Joe Cordina propona wkoll u lKunsill qabel li għandna norganizzaw attivita’ soċjali lill-anzjani Xagħrin li jattendu
fiċ-Ċentru ta’ Matul il-Jum amministrat mill-Kunsill. Din l-attivita’ ser issir nhar lErbgħa 31 ta’ Awwissu 2016 mid-9.00am sas-1.00pm fiċ-Ċirklu taż-Żgħażagħ u
għaliha qed jiġu mistiedna l-Kunsilliera kollha.
3. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li din is-sena, il-festa ta’ Kristu Sultan filkomunita’ tan-Nazzarenu ser tiġi iċċelebrata nhar il-Ħadd 25 ta’ Settembru. B’rabta
ma’ din il-festa, is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li għandna norganizzaw attivita’
soċjali lill-anzjani Xagħrin li jattendu fiċ-Ċentru ta’ Matul il-Jum nhar l-Erbgħa 21 ta’
Settembru 2016. Din l-attivita’ ser issir fiċ-Ċentru Ġesu’ Nazzarenu u għaliha qed jiġu
mistiedna l-Kunsilliera kollha.
4. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li l-applikazzjoni li ssottomettejna għallfondi tal-Urban Improvement Fund amministrat mill-Awtorita’ tal-Ippjanar għal
xogħol ta’ tisbieħ u rinnovazzjoni quddiem il-Knisja ta’ Sant’Anton Abbati ġiet
aċċettata u ser ningħataw is-somma ta’ € 24,111.05c biex inkunu nistgħu
nimplimentaw dan il-proġett. Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li għandna
ninkarigaw lill-Perita Mariella Xuereb sabiex tipprepara d-dokument tal-offerta
(tender) biex inkunu nistgħu nibdew ix-xogħlijiet. Ser nagħmlu ħilitna kollha sabiex
ix-xogħol kollu jitlesta sal-festa ta’ Sant’Anton Abbati li ser tiġi ċċelebrata nhar ilĦadd 15 ta’ Jannar 2017.
5. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li għandna nibdew it-tħejjijiet tagħna
sabiex nospitaw grupp ta’ ħamsa u għoxrin persuna mil-lokalitajiet ta’ Mergo fl-Italja
u Chevaigné fi Franza bejn it-Tnejn 30 ta’ Ottubru u l-Ġimgħa 3 ta’ Novembru 2017.
Huwa propona u l-Kunsill qabel li wara li tgħaddi l-festa, għandu jitlaqqa’ s-sottokumitat tal-ġemellaġġi sabiex issir evalwazzjoni tal-festival tat-tin u prodotti tipiċi
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Maltin li ġie organizzat mill-Kunsill f’Lulju li għadda u jibdew it-tħejjijiet għal dan lavveniment.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar daħal għal-laqgħa fl-4.30pm.

Qari tal-Korrispondenza:
1. Ittra mingħand Mario Paul Bigeni, rappreżentant tal-Għaqda tal-Armar, li fiha qed
jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali fl-organizazzjoni ta’ wirja kommemorattiva
li ser issir fl-okkażjoni tal-proġett tal-estensjoni tal-maħżen tal-armar, liema wirja ser
tiġi inawgurata nhar l-Erbgħa 24 ta’ Awwissu 2016. Is-Sindku Joe Cordina propona u
l-Kunsill qabel li għandna nikkollaboraw fl-organizazzjoni ta’ din l-attivita’ billi
nħallsu l-ispejjeż tal-PA.
2. Direttiva Numru 03/2016 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali intitolata
‘Arranġamenti Finanzjarji bejn il-LESA, il-Kumitati Reġjonali u l-Kunsilli Lokali’. IlKunsill innota l-kontenut.
3. E-mail mingħand Giovanni N. Zammit, Segretarju Eżekuttiv tal-Għaqda ‘Wirt
Għawdex’, li fiha qed jitlob laqgħa ma’ rappreżentanza mill-Kunsill Lokali u malPerit tal-Kunsill rigward proġetti ta’ restawr li din il-Għaqda għandha l-ħsieb li
twettaq fil-lokalita’ tagħna. Dawn il-proġetti jinkludu l-istatwa u l-pedestall talMadonna li hemm fil-bajja tar-Ramla l-Ħamra, il-bini mill-ġdid tal-ħitan tas-sejjieħ
fiċ-ċimiterju tal-pesta, in-niċċa u l-istatwa tal-Madonna tal-Ħniena ħdejn iċ-ċimiterju
parrokkjali tax-Xagħra, in-niċċa tal-Madonna ta’ Lourdes fi Triq il-Qaċċa u l-istatwa
li hemm ħdejn il-Knisja ta’ Sant’Anton Abbati fuq propjeta’ privata.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius propona u l-Kunsill qabel li fil-lista ta’ dawn ixxogħlijiet, għandna ninkludu wkoll ix-xogħol ta’ konservazzjoni tal-kappella ta’ Santa
Maria Gaudiorum li hemm fl-inħawi ta’ Triq Gajdoru u l-qiegħa li hemm madwarha.
Il-laqgħa mitluba ser issir wara li tgħaddi l-festa.
4. E-mail mingħand Antoine Zammit, rappreżentant tad-Dipartiment tal-Kummerċ ta’
Malta, li fiha qed jinforma lill-Kunsilli Lokali li l-istess Dipartiment flimkien malMinisteru tal-Ekonomija, Investiment u Negozji Żgħar għadu kemm nieda l-Malta
Innovation Awards għas-sena 2016. Applikazzjonijiet għal dan il-premju għandhom
jiġu sottomessi sa mhux aktar tard mit-Tnejn 12 ta’ Settembru f’nofsinhar. IlKunsillier Dr. Kevin Cutajar propona u l-Kunsill qabel li għandna ninnominaw lis-Sur
Abraham Said, intraprenditur mix-Xagħra, għal dan l-unur.
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5. Ittra legali mingħand Dr. Carmelo Galea LLD b’risposta għal ittra legali mibgħuta
minn Dr. Chris Said LLD għan-nom tas-Sur Carmel Sultana ta’ 95, Triq l-Għar ta’
Ninu, Xagħra, rigward claim għal rimbors ta’ spejjeż fuq danni li saru fuq it-tyre talvan tiegħu waqt li kien għaddej minn Pjazza l-Vitorja. Dr. Galea informa lil Dr. Said li
ma jidhirx li x-xogħlijiet li setgħu kkaġunaw id-danni allegatament sofferti mis-Sur
Sultana kienu jaqgħu taħt ir-resposabbilita’ tal-Kunsill Lokali u għaldaqstant, hu
issuġġerixxa li fl-interess ta’ kulħadd isiru l-verifiki dwar min effettivament kien
responsabbli għal dawn ix-xogħlijiet u t-talba tal-klijent tiġi riferuta lill-entita’
konċernata. Il-Kunsill innota l-kontenut.
6. E-mail mingħand Ronald Bugeja, awtur u direttur ta’ Starline Creations Media
Productions, li fiha qed jitlob lill-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex sabiex jaraw ilpossibilita’ li jorganizzaw l-avveniment ‘Gozo For Als’ fil-lokalita’ tagħhom matul issajf li ġej. (Din l-attivita’ saret għall-ewwel darba fit-12 ta’ Awwissu fil-lokalita’ ta’
Sannat). Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li għandna nitolbu laqgħa mas-Sur
Bugeja biex naraw x’jista’ jsir.
7. Ċirkulari Numru 11/2016 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali intitolata
‘Inizjattiva Finanzjarja – Espressjoni ta’ Interess għall-Impjieġ ta’ Persuni
b’Diżabilita’ (l-aħħar sejħa).’ Kumitati Reġjonali u Kunsilli Lokali għandhom
jesprimu l-interess tagħhom billi jibagħtu l-formola ta’ reġistrazzjoni ta’ interess lidDipartiment sa mhux aktar tard mill-Ħamis 15 ta’ Settembru 2016.
Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nissottomettu din lespressjoni ta’ interess biex nimpjegaw persuna b’diżabilita’ mal-Kunsill. L-ewwel
preferenza tagħna ser tmur għal persuni li huma disposti jagħmlu xogħol manwali
filwaqt li t-tieni preferenza ser tmur għal persuni li huma lesti li jagħmlu xogħol
klerikali.
8. Ċirkulari Numru 12/2016 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali intitolata
‘Petizzjonijiet dwar Kontravenzjonijiet’. Il-Kunsill innota l-kontenut.
9. Ċirkulari Numru 13/2016 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali intitolata ‘Skart
tal-WEEE trasferit fis-Civic Amenity Sites’. Il-Kunsill innota l-kontenut.
10. Ċirkulari Numru 14/2016 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali intitolata
‘Procurement Policy Notes’. Dawn il-procurement policy notes huma maħruġa midDipartiment tal-Kuntratti u għandhom l-għan li jiggwidaw lil kull min għandu
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x’jaqsam ma’ akkwisti u xiri dwar kif għandu jaġixxi fuq ċerti stadji, kemm waqt ilproċess ta’ tħejjija ta’ sejħa għall-offerti u anke waqt il-proċess tal-għażla. Il-Kunsill
innota l-kontenut.
11. E-mail mingħand Mons. Charles Cordina, Vigarju Episkopali għad-Djakonija, li fiha
qed jinforma lill-Kunsilli Lokali Maltin u Għawdxin li ser tiġi organizzata attivita’
għall-anzjani fl-okkażjoni ta’ Jum l-Anzjani nhar l-Erbgħa 14 ta’ Settembru 2016.
Mons. Cordina qed jistaqsi dwar il-possibilita’ li l-Kunsilli Lokali jorganizza ħarġa
soċjo-kulturali li tkun amalgamata ma’ din l-attivita’. Il-Kunsill innota l-kontenut.
12. E-mail mingħand George Refalo, Segretarju Eżekuttiv tar-Reġjun Għawdex, li fiha
qed jinforma lill-Kunsilli Lokali Għawdxin li, fl-aħħar laqgħa tar-Reġjun Għawdex li
nżammet nhar il-Ħamis 11 ta’ Awwissu 2016, ġiet diskussa l-ħtieġa u ttieħdet iddeċiżjoni li tintbagħat ittra uffiċċjali lill-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma. Din ser
issir sabiex il-Korporazzjoni tirrifondi lill-Kunsilli Lokali Għawdxin l-ammonti dovuti
f’dan ir-rigward. Għaldaqstant, il-Kunsill Lokali tax-Xagħra qed jintalab sabiex
jgħaddi l-ammont ta’ flus dovuti lilu mill-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma sabiex
dan l-ammont ikun jista’ jiġi inkluż fl-ittra tar-Reġjun. Is-Segretarju Eżekuttiv ser
jiċċekkja u jivverifika rigward din il-materja.
13. Ċirkulari Numru 15/2016 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali intitolata ‘Ħatra
ta’ Segretarju Eżekuttivi ġdid u l-importanza li jkun hemm handover u audit’. IlKunsill innota l-kontenut.
14. Ċirkulari mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali bid-dettalji ta’ żewġ Kunsilli Lokali
mill-Italja li għandhom interess li jibdew ftehim ta’ ġemellaġġ ma’ Kunsilli Lokali
f’Malta u Għawdex. Dawn huma l-Kunsilli ta’ Cimini u Tuscia fir-reġjun ta’ Latium,
qrib Ruma. Il-Kunsill innota l-kontenut.
15. Ittra mingħand Adrian Mifsud, Direttur tal-Gvern Lokali, li fiha qed jinforma lillKunsill Lokali li d-Dipartiment għall-Gvern Lokali qed jikkommeti ruħu li jagħti lillKunsill Lokali tax-Xagħra s-somma ta’ € 600 f’għajnuna għal-librerija lokali. Il-kotba
jridu jinxtraw mill-Kunsill sal-aħħar ta’ Ottubru 2016. Il-Kunsill innota l-kontenut.
16. E-mail mingħand il-kumpanija Wasteserv li fiha qed tinforma lill-Kunsilli Lokali
Maltin u Għawdxin li, għas-seba’ sena konsekuttiva, Malta ser tkun qed tipparteċipa
fil-European Week for Waste Reduction li ser tinżamm bejn id-19 u s-27 ta’
Novembru 2016. It-tema għal din is-sena ser tkun ‘Packaging Waste’. Il-formoli ta’
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reġistrazzjoni għal dawk l-entitajiet li jixtiequ jipparteċipaw f’din l-inizjattiva
għandhom jibdew jimtlew mill-Ħamis 1 ta’ Settembru.
Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna norganizzaw sessjoni ta’
ġbir ta’ ħwejjeġ u ġugarelli użati matul ix-xahar ta’ Novembru.
17. Ċirkulari Numru 16/2016 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali intitolata ‘Ħatra
ta’ Deputat Segretarju Eżekuttiv’. Permezz ta’ din iċ-ċirkolari, id-Dipartiment qed
jeżiġi li kull Kunsill Lokali jaħtar Deputat Segretarju Eżekuttiv li jkun jista’ jaġixxi
minflok is-Segretarju Eżekuttiv kull meta dan jkun nieqes mill-uffiċċju, l-aktar
minħabba raġuni ta’ leave fit-tul jew mard fit-tul.
Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna naħtru lis-Sinjorina
Manolita Farrugia bħala Deputat Segretarju Eżekuttiv.
18. E-mail mingħand Daphne Caruana Sant, kuratriċi tat-Tempji tal-Ġgantija u l-Mitħna
Ta’ Kola, li fiha qed tinforma lill-Kunsill li x-xogħol tal-installazzjoni tal-antenni fuq
il-Mitħna Ta’ Kola huwa mistenni li jibda nhar it-Tnejn 29 ta’ Awwissu u jkun
finalizzat fi żmien ġimgħa. Il-Viċi Sindku Aaron Agius qal li għandna niċċekkjaw
mas-Sinjura Caruana Sant dwar jekk il-Mitħna hix ser tibqa’ bla dawl wara li jitlesta
x-xogħol ta’ restawr.
19. Ittra mingħand Sr. Michela Calleja, direttriċi tal-Kor ‘Santa Clara’, li fiha qed titlob ilkollaborazzjoni tal-Kunsill fl-organizazzjoni ta’ musical bit-tema ‘Marċellino Ħobż u
Inbid’ li ser jittella’ fil-pjazza ta’ quddiem il-Knisja ta’ Ġesu’ Nazzarenu nhar ilĠimgħa 23 ta’ Settembru 2016 fis-7.30pm. 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’ € 400.
20. Ittra mingħand Reuben Galea għan-nom tar-Rettur tal-Knisja ta’ Ġesu’ Nazzarenu li
fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill fl-organizazzjoni ta’ żewġ attivitajiet
soċjali b’rabta mal-festa ta’ Ġesu’ Nazzarenu nhar is-Sibt 17 u s-Sibt 24 ta’ Settembru
2016. Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li għandna nikkollaboraw fl-organizazzjoni
ta’ dawn iż-żewġ attivitajiet bi spiża li ma teċċedix dik tas-sena li għaddiet.
21. E-mail mingħand Marthese Baldacchino, segretarja tal-kumitat tal-Urban
Improvement Fund fi ħdan l-Awtorita’ tal-Ippjanar, li fiha qed tinforma lill-Kunsill li
l-applikazzjoni tagħna biex nirċievu fondi minn dan il-fond għall-proġett ta’
rinnovazzjoni u tisbieħ quddiem il-Knisja ta’ Sant’Anton Abbati ġiet aċċettata u ser
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nirċievu s-somma ta’ € 24,111.05c biex inkunu nistgħu nwettqu dan il-proġett. Din ilmaterja diġa’ ġiet diskussa aktar kmieni matul din il-laqgħa.
22. E-mail mingħand Mark Sultana, chief executive officer ta’ BirdLife Malta, li fiha qed
jinforma lill-Kunsill li matul il-ġimgħat li ġejjin, BirdLife Malta ser tpoġġi tabella qrib
il-bajja tar-Ramla l-Ħamra biex tinforma lill-pubbliku dwar studju ko-finanzjat millUnjoni Ewropea li din l-għaqda mhux governattiva qed tagħmel fuq medda ta’ ħames
snin. Il-Kunsill innota l-kontenut.
23. Ċirkulari Numru 17/2016 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali intitolata
‘Nuqqas ta’ Attendenza għal-Laqgħat minn Membri u Kunsillieri’. Il-Kunsill innota lkontenut.
24. E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha qed tinforma lill-Kunsilliera li lEurope for Citizens Contact Point f’Malta offriet opportunita’ lil rappreżentant minn
kull Reġjun u rappreżentant mill-NGOs sabiex jattendu għall-European Week of
Regions and Cities li ser issir bejn l-10 u t-13 ta’ Ottubru 2016 ġewwa Brussell. Kull
min hu interessat li jipparteċipa għandu jibgħat e-mail lis-Segretarju Eżekuttiv tarReġjun rispettiv tiegħu sa mhux aktar tard minn nofsinhar tat-Tnejn 5 ta’ Settembru.
Il-Kunsill innota l-kontenut.
25. Ċirkulari Numru 18/2016 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali intitolata
‘Ordnijiet Permanenti li fuqhom għandhom jitmexxew il-Laqgħat tal-Kunsilli Lokali’.
Il-Kunsill innota l-kontenut.
26. E-mail mingħand Etienne Schembri, direttur tal-Fondazzjoni Nazareth, li fiha qed
jitlob l-għajnuna tas-Sindki u l-kunsilliera Maltin u Għawdxin sabiex jipparteċipaw
fil-maratona ġbir ta’ fondi b’riżq l-istess Fondazzjoni, liema maratona ser issir nhar ilĦadd 18 ta’ Settembru 2016 mill-10.30am sal-11.30pm. Il-Kunsill innota l-kontenut.
27. Ittra legali mingħand Dr. Damian Bigeni LLD għan-nom tas-Sur Joseph Cini,
propjetarju ta’ Cini Holdings Limited, li fiha s-Sur Cini qed jissuġġerixxi lillMinisteru għal Għawdex u lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra sabiex Pjazza l-Vitorja
tingħalaq fl-interita’ tagħha biss meta x-xogħol ma jkunx jista’ jsir mod ieħor. IlKunsill innota l-kontenut.
28. Ittra legali mingħand Dr. Damian Bigeni LLD għan-nom tas-Sur Joseph Cini,
propjetarju ta’ Cini Holdings Limited, li fiha s-Sur Cini qed joġġezzjona bil-qawwa li
Pjazza l-Vitorja tingħalaq għal kollox matul xi ġranet. Is-Sur Cini qed jitlob minn issa
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sabiex issir konsultazzjoni sħiħa u pubblika mas-sidien u ġestituri kollha ta’ negozji
fil-pjazza qabel ma jittieħdu deċiżjonijiet ta’ din in-natura kif ukolll li sa fejn hu
possibbli tali deċiżjonijiet jittieħdu bil-kunsens ta’ kulħadd. Il-Kunsill innota lkontenut.
29. E-mail mingħand Natalie Falzon, office administrator tal-kumpanija Adi Associates, li
fiha qed tistieden lis-Sindku u/jew lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jattendu għal laqgħa
ta’ konsultazzjoni pubblika dwar il-formulazzjoni tal-istrateġija tal-programm Leader
għas-snin 2014-2020. Din il-laqgħa ser issir nhar it-Tlieta 6 ta’ Settembru fis-6.00pm
f’Dar Arka, Għajnsielem. Is-Sindku informa lill-Kunsill li hu ser jattendi għal din illaqgħa.

Ilmenti mir-residenti:
1. Talba mingħand Miriam Attard ta’ N.B., Triq l-Arċipriet Ġużepp Diacono, sabiex
matul il-jiem tal-festa jsir il-ħasil tal-bankini ta’ parti minn din it-triq minħabba nnuqqas ta’ indafa li qed ikun hemm. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
2. Talba mingħand Rita Rapa ta’ ‘Dar Vilhena’, Triq Qasam ta’ Dun Anton sabiex tiġi
installata bozza ġdida mar-residenza tagħha fi Triq Gajdoru. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir.
3. Talba mingħand Daphne Sant Caruana, kuratriċi tal-Mitħna ta’ Kola, sabiex titranġa
il-konka tal-ħarruba ta’ ħdejn l-entratura tal-Mitħna. Il-Viċi Sindku Aaron Agius
propona u l-Kunsill qabel li din il-materja għandha tiġi diskussa fil-laqgħa li l-Kunsill
ser ikollu ma’ rappreżentanti tal-Għaqda ‘Wirt Għawdex’.
4. Talba mingħand Eucharist Sultana ta’ 94, Triq Sant’Anton, Xagħra sabiex jitranġa bittorba passaġġ pubbliku fi Triq Għajn Meddew. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.
5. Talba mingħand is-Sinjura Ġanna Mercieca ta’ ‘Mercieca House’, Triq il-Ġebla ta’
Sansuna, biex issir bankina ħalli tkun ta’ protezzjoni għall-bini tagħha peress li qed
jgħaddu t-trakkijiet u jaħbtu mal-faċċata u jagħmlu l-ħsara. Minħabba li din hija
bankina ġdida u għalhekk ma taqax taħt il-kompetenza tal-Kunsill, għandna
ninfurmaw lis-Sinjura Mercieca sabiex tgħaddi din it-talba lill-Ministeru għal
Għawdex.
6. Talba mingħand Brian Caruana għan-nom tal-amministrazzjoni tal-Cornucopia Hotel
sabiex isiru żewġ litter bins oħra fi Triq Ġnien Imrik viċin il-lukanda. Il-Kunsill qabel
li dawn il-bins għandhom jitwaħħlu.
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7. Talba mingħand id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili sabiex jerġgħu jiġu installati lfire hydrants fi Vjal 8 ta’ Settembru sabiex huma jkollhom aċċess ta’ ilma f’każ ta’
bżonn fix-Xagħra. Il-Kunsill qabel li għandna niċċekkjaw ma’ dan id-Dipartiment
dwar fejn jistgħu jeħlu dawn il-fire hydrants.
8. Talba mingħand Noel Farrugia ta’ Ivy Court, Vjal it-Tmienja ta’ Settembru, sabiex
terġa titranġa r-rampa ta’ quddiem il-garage jew inkella titbaxxa il-bankina billi hi
għolja ħafna biex tinżel il-karrozza. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
9. Talba mingħand Rita Vella ta’ ‘Little Flower’, Triq it-Tiġrija, sabiex jitranġa bissiment passaġġ pubbliku li jinsab fi Triq Għajn Ħosna. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir.
10. Talba mingħand l-aħwa Vicky u Lucy Said ta’ Triq Kortoll sabiex isir slow sign fittrejqa li hemm bejn Triq Sruġ u Triq Kortoll. Il-Kunsill qabel li għandna nibagħtu din
it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.
11. Talba mingħand Emanuel Cremona ta’ ‘Green Valley’, Triq Marsalforn sabiex
titranġa bankina fi Triq Ġorf quddiem propjeta’ tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir.
12. Talba mingħand Raymond Theuma ta’ ‘Narċissus House’, Triq Qasam ta’ Dun Anton,
sabiex jitranġa ħajt tas-sejjieħ imwaqqa’ għat-triq fi Triq Għajn Wajtar. Il-Kunsill
qabel li dan ix-xogħol għandu jsir mill-ħaddiema assenjati magħna.
Il-laqgħa tal-Kunsill ġiet sospiża fil-5.15pm sabiex il-Kunsill seta’ jitkellem mas-Sur
Victor Teuma, President tax-Xagħra Historical Re-enactment Organisation, li ġie
jiddiskuti xi punti mal-Kunsill. Il-laqgħa tkompliet fil-5.25pm.
13. Talba mingħand Ġorġ Pisani ta’ 2, Triq Ġnien Imrik sabiex tinqala’ l-bozza ta’
quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li din il-bozza għandha tiġi shifted lejn
sit fil-qrib.
14. Talba mingħand Derek Manning ta’ 71, Triq Bullara, sabiex isiru rubbish hooks ħdejn
is-sinjal li hemm faċċata tal-isqaq fejn joqgħod hu. Il-Kunsill qabel li għandna nitolbu
l-permess ta’ sid id-dar faċċata tiegħu qabel ma jeħlu dawn il-hooks.
15. Talba mingħand Mons. Anton Refalo Zammit ta’ 126, Triq it-28 t’April 1688, sabiex
tittieħed xi azzjoni rigward il-ħamiem li qiegħed ibejjet fid-dar diżabitata maġenb irresidenza tiegħu billi qed jagħmlu ħsara lill-propjeta’ tiegħu. Il-Kunsill qabel li
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għandna nirreferu dan l-ilment lid-Dipartiment tas-Saħħa Pubblika (Sanita’) fi ħdan ilMinisteru għal Għawdex biex naraw x’jista’ jsir.
16. Talba mingħand xi residenti ta’ Triq Parisot sabiex il-parti tat-triq fejn twessgħet biex
sar il-bini tiġi rranġata bil-hot asphalt. Il-Kunsill qabel li din il-parti tat-triq għandha
titranġa bis-siment mill-ħaddiema assenjati magħna.
17. Talba mingħand Mons. Eucaristico Sultana ta’ 15, Triq Jannar, sabiex is-sinjali li
jipprojbixxu l-ipparkjar li preżentament jinsabu quddiem garaxx biswit ir-residenza
tiegħu jitneħħew minħabba li sid dan il-garaxx m’għadhiex issuq. Il-Kunsill qabel li
għandna nirreferu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.
18. Talba mingħand Emanuel Attard ta’ 49, Triq Ġnien Xibla, sabiex jitranġa bis-siment
passaġġ li hemm quddiem ir-residenza tiegħu. Ser niċċekkjaw mar-resident biex
naraw fejn jinsab dan il-passaġġ.
19. Talba mingħand Dr. Carmel Galea ta’ Berg, Vjal it-8 ta’ Settembru sabiex titranġa ilbankina ta’ quddiem ir-residenza tiegħu billi ġiet diżlivellata bit-tarmak il-ġdid u
sabiex jerġgħu jsiru s-sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar li kien hemm madwar metru
fuq kull naħa tal-garaxx tar-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu
jsir.
20. Talba mingħand Lawrence Farrugia ta’ 2, ‘Lawtan House’, Triq Gajdoru, sabiex isservizz tat-trasport pubbliku jibda jgħaddi minn din iż-żona għall-benefiċċju tarresidenti. Il-Kunsill qabel li għandna nressqu dan is-suġġeriment għall-attenzjoni ta’
Transport Malta.
21. Talba mingħand is-Sur Peter Decoutros ta’ ‘Marija’, 138, Triq Marsalforn, Xagħra
fejn qed jitlob sabiex isiru sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar quddiem il-garaxx tarresidenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li għandna nressqu din it-talba għall-approvazzjoni
ta’ Transport Malta.
22. Talba mingħand Enzo Agius għan-nom tal-Għaqda tal-Armar ‘2 ta’ Settembru 1973’
li fiha qed jitlob li jiġi spustjat il-fanal li hemm fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru
quddiem ir-residenza tas-Sur Victor Zammit. Wara diskussjoni, is-Sindku propona u lKunsill qabel li dan il-fanal għandu jiġi żarmat u jerġa’ jintrama wara li tgħaddi lfesta.
23. Talba mingħand Mario Agius ta’ 67, Triq l-Imqades, sabiex parti minn Triq Għajn
Meddew titranġa bis-siment. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
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24. Talba mingħand Eucaristico Farrugia ta’ 94, Triq Ta’ Ġorf, sabiex titranġa r-rampa ta’
quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
25. Talba mingħand Carmela Muscat ta’ 14, Triq l-Ispiera, sabiex issir kaxxa 1.5m keep
clear quddiem ir-residenza tagħha. Il-Kunsill qabel li għandna nressqu din it-talba
għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.
26. Talba mingħand Maria Grima ta’ ‘Kristu Re’, Triq il-Ġebla tal-Ġeneral, San Lawrenz
sabiex isir water culvert minn fejn il-belvedere iż-żgħir ta’ Triq Gajdoru u jisbokka
fil-bidu tat-Triq tal-Fellies. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li
għandna niċċekkjaw mal-Perit Edward Scerri biex naraw x’jista’ jsir.
27. Talba mingħand Ursola Mercieca ta’ 13A, ‘Emica House’, Triq tal-Qaċċa, sabiex
titranġa l-qagħda tal-ilma li għandha quddiem ir-residenza tagħha peress li l-ilma
kollu qed jaqleb fuq in-naħa tagħha bil-konsegwenzi negattivi li dan iġib miegħu. IlKunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
28. Talba mingħand Charlie Said ta’ ‘Charvon’, Triq Ta’ Brieret sabiex issir reserved
parking bay għad-disabled quddiem ir-residenza tagħha. Il-Kunsill qabel li għandna
nressqu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.
29. Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex titranġa l-bankina li hemm
quddiem id-daħla taċ-ċimiterju parrokkjali tax-Xagħra. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir u li l-bankina ssir bil-porfido.
30. Talba mingħand Joseph Briffa ta’ ‘Il-Barrakka’, Triq il-Kortoll, sabiex titranġa lbankina ta’ quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
31. Ilment mingħand Carmen Buttigieg ta’ Triq Ta’ Ġorf rigward (a) persuni li qed iħallu
l-boroż taż-żibel tagħhom quddiem residenza li għandha fi Pjazza l-Vitorja u (b)
persuni li qed iħallu l-muturi tagħhom fuq il-bankina tar-residenza tagħha u qed iħallu
ħafna żjut fuq il-bankina bil-konsegwenza li l-madum qed jittebba’. Il-Kunsill qabel li
għandna nressqu dan l-ilment għall-attenzjoni tal-Pulizija.
32. Talba mingħand Victoria El-Degwy ta’ 4A, Pjazza l-Vitorja, sabiex titranġa parti millbankina ta’ quddiem ir-residenza tagħha. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
33. Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex jerġgħu jsiru l-parking spaces li
kien hemm fi Pjazza l-Vitorja u li tneħħew waqt li kien qed isir ix-xogħol ta’ asfaltar.
Il-Kunsill qabel li għandna nirreferu din it-talba lid-Dipartiment tat-Toroq fi ħdan ilMinisteru għal Għawdex.
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34. Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex il-kurduna tal-bankini tal-pjazza
tiġi miżbugħa ħalli tkun distinta mill-kulur tat-tarmak. Is-Sindku propona u l-Kunsill
qabel li din il-materja għandha tiġi diskussa aktar ‘il quddiem.
35. Suġġeriment mingħand il-Kunsillier Dr. Joseph Attard sabiex il-Kunsill Lokali jitlob
lil Heritage Malta tagħtina numru fiss ta’ biljetti tad-dħul f’siti storiċi amministrati
minnha sabiex jintużaw matul is-sena għar-residenti Xagħrin. Is-Sindku Joe Cordina
qal li Heritage Malta diġa’ talloka numru ta’ biljetti b’xejn lid-delegati barranin li
nistiednu għall-festival tat-tin u għaldaqstant jaħseb li t-talba tagħna mhix ser tkun
ġustifikata.
36. Talba mingħand il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar sabiex ir-rampi taz-zebra crossings li
hemm fil-bidu ta’ Triq it-Tiġrija (maġenb il-Knisja) u quddiem l-iskola primarja jsiru
aċċessibbli għall-persuni b’diżabilita’. Il-Kunsill qabel li għandna ninkarigaw lillkuntrattur Joe Grima sabiex jara x’hemm bżonn isir.
37. Talba mingħand il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar sabiex jerġa’ jinżebagħ mill-ġdid issinjal slow li hemm fi Triq Bullara kantuniera ma’ Triq l-Ispiera. Il-Kunsill qabel li
għandna nirreferu din it-talba għall-attenzjoni tad-Dipartiment tat-Toroq fi ħdan ilMinisteru għal Għawdex.
38. Talba mingħand il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar sabiex titneħħa kaxxa waħda talparking li hemm maġenb l-istatwa u l-monument ta’ Sant’Anton Abbati fi Pjazza
Sant’Anton minħabba li qed joħloq inkonvenjent għar-residenti. 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 bleċċezzjoni ta’:
(i)

(ii)

il-pagamenti ta’ Top 3 Travel Limited u tas-Sindku Joe Cordina għal xiri ta’ biljetti
tal-ajru u rimbors ta’ parking fee relatati maż-żjara tiegħu f’San Michele Salentino
fejn is-Sindku Joe Cordina astjena minħabba kunflitt ta’ interess u
il-pagamenti ta’ Top 3 Travel Limited u tal-Kunsillier Dr. Christian Zammit għal xiri
ta’ biljetti tal-ajru u rimbors ta’ parking fee relatati maż-żjara tiegħu f’San Michele
Salentino fejn il-Kunsillier Dr. Christian Zammit astjena minħabba kunflitt ta’
interess.

Aġġornament
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Il-Kunsill iddeċieda li l-laqgħa li jmiss għandha ssir nhar it-Tnejn 26 ta’ Settembru
2016 fis-6.30pm b’aġenda li tkun komunikata aktar ‘il quddiem.
Il-laqgħa spiċċat fis-6.00pm.

IFFIRMATA

IFFIRMATA

Joe Cordina
Sindku

Ivan Attard
Segretarju Eżekuttiv
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