Minuti tat-tliet mija u tmien laqgħa tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra li
saret nhar it-Tnejn 26 ta’ Jannar 2015 fil-5.30pm fl-uffiċċju
amministrattiv tal-Kunsill. Din hija wkoll is-sebgħa u tletin laqgħa
tas-sitt leġislatura ta’ dan il-Kunsill.
Il-laqgħa bdiet b’dawn il-membri preżenti:
Sindku:
Kunsilliera:

Joe Cordina
Victor Zammit
Dr. Joseph Attard
Dr. Kevin Cutajar
Maria Grima

Il-Viċi Sindku Aaron Agius u l-Kunsillier Dr. Christian Zammit infurmaw lisSegretarju Eżekuttiv li kienu ser jaslu tard.
L-ambaxxatriċi lokali taż-żgħażagħ, Manuela Bugeja, kienet skużata.
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 307 li saret nhar it-Tnejn
29 ta’ Diċembru 2014 wara li jsiru l-korrezzjonijiet meħtieġa.
Punti mqajma mill-minuti
Il-Kunsillier Dr. Joseph Attard staqsa jekk kienx hemm xi żvilupp dwar il-proġett
propost tal-monument tal-Assedju l-Kbir fi Pjazza l-Vitorja. Is-Sindku Joe Cordina qal
li fil-laqgħa li l-Kunsill Lokali tagħna kellu mal-Ministru għal Għawdex nhar ilĠimgħa 9 ta’ Jannar 2015, il-Ministru Dr. Anton Refalo semma l-idea li f’nofs ilpjazza tagħna jitwaqqaf monument li jfakkar l-Assedju l-Kbir. Is-Sindku qal li din il1

proposta għadha trid tiġi studjata minħabba diversi fatturi li jolqtu lill-pjazza tagħna
b’mod partikolari l-flow tat-traffiku f’din iż-żona.
Il-Kunsillier Dr. Joseph Attard staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq it-tender
tal-manutenzjoni tal-bankini fil-lokalita’ tagħna. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li qed
nagħmlu l-arranġamenti meħtieġa sabiex din it-tender terġa’ toħroġ.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq il-laqgħa
li l-Kunsill kellu jagħmel mal-kumpanija Greenpak li hija l-kumpanija responsabbli
mill-ġbir tal-iskart riċiklat fil-lokalita’ tagħna. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li din illaqgħa ser issir nhar l-Erbgħa 11 ta’ Frar 2015 fl-uffiċċju amministrattiv.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp rigward linstallazzjoni ta’ CCTV cameras maġenb il-bring-in-sites fi Triq Għajn Xejba u Triq
it-Tafla. Is-Sindku wieġeb li ilna għal diversi ġimgħat nippruvaw nikkuntattjaw lillkumpanija VSS Limited biex tagħmel dan ix-xogħol minħabba li din il-kumpanija
diġa’ għamlet diversi xogħlijiet simili lill-Kunsill. Peress li ma kien hemm ebda
żvilupp, għandna nagħtu l-aħħar u jekk ma naslux insibu kumpanija oħra li lesta
tagħmel dan ix-xogħol.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp dwar it-talba
li għamel ix-Xagħra United Football Club biex il-Kunsill iħallas l-ispejjeż ta’ nets
ġodda għall-grawnd tal-futbol fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru. Is-Sindku Joe Cordina
wieġeb li għadna qed nistennew l-istimi mingħand dan il-klabb.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa wkoll dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq ixxogħol ta’ tiswija tal-funtana li hemm fil-ġnien li hemm quddiem il-Mitħna Ta’ Kola.
Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li għandna nġibu tliet stimi differenti għal dan ixxogħol.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar kemm ser jiġi jiswa x-xogħol ta’ asfaltar
tal-ewwel parti ta’ Triq Marsalforn, liema xogħol qed isir mill-Kunsill u li huwa
parzjalment iffinanzjat mill-iskema tal-PPP. Is-Sindku Joe Cordina qal li dan ixxogħol huwa stmat li jiġi jiswa madwar € 500,000.
Il-Kunsilliera Maria Grima staqsiet dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq il-proġett
tal-monument ta’ merħba fil-lokalita’ tagħna. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li peress
li l-Kunsill għandu talba pendenti quddiem id-Dipartiment tal-Gvern Lokali għad-
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devoluzzjoni tal-art li fuqha ser jitwaqqaf dan il-monument, dan ix-xogħol ma jistax
jibda qabel ningħataw din id-devoluzzjoni.
Il-Kunsilliera Maria Grima ġibdet l-attenzjoni tal-Kunsill dwar injam maqlugħ filġnien ta’ quddiem il-Mitħna ta’ Kola. Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li għandna
nibagħtu lill-ħaddiema assenjati magħna biex jagħmlu x-xogħol ta’ tiswija.

Approvazzjoni tal-Quarterly Report għax-xhur bejn Ottubru u
Diċembru 2014
Is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard ippreżenta lill-Kunsill kopja tal-quarterly financial
report għax-xhur bejn Ottubru u Diċembru 2014.
Ir-rapport juri li matul is-sena 2014, il-Kunsill Lokali tax-Xagħra kellu dħul totali ta’ €
575,767.31c u ħruġ ta’ € 570,594.95c. B’hekk, il-Kunsill spiċċa s-sena finanzjarja
Jannar-Diċembru 2014 b’bilanċ finanzjarju ta’ € 5,172.36c. Dan ir-rapport huwa
suġġett għall-aġġustamenti li jsiru mill-accountant tal-Kunsill u mill-awdituri bħala
parti mill-proċess tal-awditjar.
Dan ir-rapport ġie approvat unanimament mill-Kunsill.

Approvazzjoni tal-estimi finanzjarji (budget) għas-sena 2015
Is-Sindku Joe Cordina qal li dawn l-estimi finanzjarji għas-sena 2015 ser jiġu diskussi
u approvati fil-laqgħa tal-Kunsill li jmiss wara li jkunu ġew ippreżentati fil-laqgħa tallokalita’.

Komunikazzjonijiet tas-Sindku fosthom il-proġett Network of Leisure
Parks in Xagħra, ix-xogħol ta’ asfaltar ta’ Pjazza l-Vitorja u Vjal itTmienja ta’ Settembru, ix-xogħol ta’ pavimentar ġdid fi Pjazza lVitorja u kostruzzjoni ta’ storm water culvert, ix-xogħol ta’ asfaltar ta’
Triq Marsalforn, xiri ta’ vettura għall-użu tal-Kunsill, lorganizazzjoni tal-festa tradizzjonali ta’ Sant’Anton Abbati, lorganizazzjoni tal-attivitajiet relatati mal-Karnival, proġetti
iffinanzjati minn fondi tal-Unjoni Ewropea, il-laqgħa annwali tallokalita’ u materji oħra
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1. Is-Sindku Joe Cordina ta aġġornament lill-Kunsill dwar ix-xogħlijiet li qed isiru taħt
il-proġett ‘Network of Leisure Parks in Xagħra’ b’finanzjament mill-Programm
Leader tal-Unjoni Ewropa. Is-Sindku informa lill-Kunsill li x-xogħol fuq il-belvederes
wasal fl-aħħar fażijiet tiegħu. Jonqos xi xogħol ta’ finishing fuq il-belvedere fil-parti
ta’ isfel ta’ Triq Gajdoru. Il-Kunsill qabel li għandna nagħmlu aktar pressjoni malproject manager u mal-konsulent tekniku tal-proġett biex dan ix-xogħol jiġi konkluż
mill-aktar fis possibbli.
2. Is-Sindku Joe Cordina ta aġġornament lill-Kunsill dwar ix-xogħlijiet ta’ asfaltar ta’
Vjal it-Tmienja ta’ Settembru u Pjazza l-Vitorja, liema xogħol ser isir mill-Ministeru
għal Għawdex. Huwa qal li fil-laqgħa li l-Kunsill kellu mal-Ministru għal Għawdex
nhar il-Ġimgħa 9 ta’ Jannar 2015, ingħatat spjegazzjoni dettaljata tax-xogħlijiet li ser
isiru. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li fuq proposta tal-Arċipriet Mons.
Carmelo Refalo, ser issir area bil-porfido mad-dawra tal-Knisja. Is-Sindku qal ukoll li
l-Ministeru għal Għawdex ser iħallas l-ispejjeż kollha konnessi ma’ culvert li minnu
jgħaddu l-wires tad-dawl u tas-servizzi li preżentament qegħdin imwaħħlin malfaċċati tar-residenzi tal-pjazza.
Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nitkellmu mal-kumpanija
Go plc biex naraw il-possibilita’ li l-kaxxa tat-telefon li ser tinqala’ mill-pjazza
temporanjament sakemm isiru x-xogħlijiet tiġi restawrata.
3. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li x-xogħol fuq il-bankini ġodda fi Pjazza lVitorja u l-kostruzzjoni ta’ stormwater culvert li jibda mill-Pjazza u jasal sa quddiem
ir-residenza tal-familja Curmi fi Triq l-Ispiera jinsab miexi kif pjanat u mistenni jiġi
konkluż sal-aħħar ta’ Marzu 2015. Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li għandna
noħorġu t-tenders tal-istreet furniture u tad-dawl tal-pjazza.
4. Is-Sindku Joe Cordina ta aġġornament lill-Kunsill dwar ix-xogħol ta’ asfaltar fl-ewwel
parti ta’ Triq Marsalforn, liema xogħol huwa parzjalment iffinanzjat mill-Iskema talPublic Private Partnership (PPP). Is-Sindku informa lill-Kunsill li x-xogħol issa
wasal fl-aħħar fażi tiegħu u kull ma jonqos huwa illi ssir il-kisja tal-wiċċ.
5. Is-Sindku Joe Cordina informa li skont kif ġie deċiż fl-aħħar laqgħa tal-Kunsill, ilKunsill ħareġ offerta pubblika (tender) għas-servizz ta’ konsulent tekniku għallproġett tal-landscaping, liema proġett huwa parzjalment iffinanzjat mill-fondi talprogramm Leader tal-Unjoni Ewropea u jrid jiġi konkluż sal-aħħar ta’ Mejju li ġej. IsSindku qal li sad-data tal-għeluq tas-sottomissjoni tal-offerti, jiġifieri l-Ħamis 8 ta’
Jannar, intefgħet offerta waħda. Din l-offerta kienet tal-Perit Edward Scerri u
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tammonta għas-somma ta’ € 11,150 VAT inkluża. Il-Kunsill qabel li għandna
naċċettaw din l-offerta tal-Perit Edward Scerri.
6. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna noħorġu t-tender għaxxogħol ta’ irranġar bil-paving blocks tat-triq maġenb il-belvedere ta’ Triq Gajdoru,
tisbieħ tar-roundabout ta’ Triq Marsalforn u upgrading tal-ġnien pubbliku fi Triq John
Otto Bayer. Dan ix-xogħol ser ikun parzjalment iffinanzjat minn fondi tal-Miżura 313
tal-programm Leader tal-Unjoni Ewropea.
7. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li l-Ministeru tal-Iżvilupp Sostenibbli,
Ambjent u Tibdil fil-Klima għażel lill-Kunsill Lokali tagħna flimkien ma’ erba’
Kunsilli Lokali Maltin sabiex jipparteċipaw fi proġett ta’ urban greening fil-lokalita’.
Għal dan il-proġett, il-Kunsill Lokali tagħna ser jingħata s-somma ta’ € 30,000. IsSindku propona u l-Kunsill qabel li għandna napplikaw biex nixtru numru ta’ planters
għal Pjazza l-Vitorja minflok is-siġar tal-oleander eżistenti u numru ta’ planters oħra
għall-belvedere fil-bidu ta’ Vjal it-Tmienja ta’ Settembru fost l-oħrajn. Il-Kunsill
qabel ukoll li għandna ninkarigaw persuna esperta f’dan il-qasam li tista’ toffri l-pariri
tagħha dwar x’tip ta’ siġar huma adattati għal dawn iż-żoni.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius daħal għal-laqgħa fis-6.30pm. Il-Kunsilliera esprimew ilkondoljanzi tagħhom lill-Viċi Sindku għat-telfa tan-nanna tiegħu Rosaria Sultana li
ġrat nhar il-Ġimgħa 23 ta’ Jannar 2015.
8. Is-Sindku Joe Cordina qal li l-Kunsill jinsab għaddej f’diskussjonijiet mas-Sur
Anthony Galea biex naraw x’possibilita’ hemm li għalissa nibqgħu nużaw il-vettura
tiegħu għax-xogħol tal-Kunsill. Dan peress li s-Sur Galea ser jirtira uffiċjalment mixxogħol minħabba raġunijiet ta’ eta’. Dan sabiex il-Kunsill ma jidħolx għal spiża ta’
xiri ta’ vettura. Il-Kunsill qabel ma’ dan il-prinċipju.
9. Is-Sindku Joe Cordina qal li nhar is-Sibt 24 ta’ Jannar 2015 saret laqgħa oħra tassotto-kumitat responsabbli mill-organizazzjoni tal-attivitajiet tal-Karnival. Huwa
informa lill-Kunsill li bħas-snin preċedenti, din is-sena ser isiru żewġ attivitajiet talKarnival. Dawn ser ikunu s-Sibt 14 ta’ Frar 2015 fis-7.30pm fil-pjazza ta’ quddiem ilKnisja ta’ Ġesu’ Nazzarenu u l-Ħadd 15 ta’ Frar 2015 minn nofsinhar ‘il quddiem fi
Pjazza l-Vitorja. Is-serata tas-Sibt ser tkun ippreżentata minn Joe Demicoli filwaqt li lprogramm tal-Ħadd ser ikun ippreżentat mill-karattri komiċi Ġorġ u Pawlu. Ser
nikkummissjonaw ukoll lill-Banda Victory sabiex iddoqq diversi marċi tal-Karnival
madwar il-Ġgantija Plots il-Ħadd filgħodu. Il-Kunsill qabel ma’ dan il-programm.
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10. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nwaqqfu sotto-kumitat li
jgħin fl-organizazzjoni tal-attivitajiet ta’ Jum ix-Xagħra bejn l-24 u t-28 ta’ April
2015. Il-Kunsill qabel li matul ix-xahar ta’ Marzu għandna noħorġu l-formola ta’
nominazzjoni għall-unur ‘Ġieħ ix-Xagħra’.
11. Il-Kunsill iddiskuta l-performance appraisals tas-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard, lAssistant Principal Josephine Sultana u l-iskrivana Manolita Farrugia. Is-Sindku Joe
Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nagħtu full performance bonus ta’ 10%
lis-Segretarju Eżekuttiv u full performance bonus ta’ 6% lill-Assistant Principal u lilliskrivana.
F’dan il-ħin, il-laqgħa ġiet sospiża sabiex il-Kunsill seta’ jitkellem ma’ rappreżentanti
tax-Xagħra Scouts Group li ġew jiddiskutu xi punti mal-Kunsill. Il-laqgħa tkompliet
fis-6.45pm.
12. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li l-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Gvern
Lokali għadu kemm ħareġ skema ġdida intiża biex tgħin lill-Kunsill Lokali
jimplimentaw proġetti kapitali fil-lokalitajiet tagħhom. Huwa propona u l-Kunsill
qabel li għandna napplikaw għall-fondi biex nasfaltaw it-tieni parti ta’ Triq
Marsalforn, minn quddiem ir-residenza ta’ Victor Hili sa fejn Triq Marsalforn
tgħaqqad ma’ Triq Masri.

Materji oħra:
13. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nibdew il-proċeduri
neċessarji biex ninstallaw il-wi-fi fil-librerija pubblika ‘Patri Ġiġi Camilleri SJ’. Dan
is-servizz ikun ta’ benefiċċju għar-residenti li jagħmlu użu minn din il-librerija
pubblika.
14. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li għadna kemm ħriġna l-offerta pubblika
għall-ġbir tal-iskart domestiku fil-lokalita’ tagħna. Skont kif ġie deċiż fl-aħħar laqgħa
tal-Kunsill, dan it-tender inħareġ b’mod konġunt bejn il-Kunsill Lokali tagħna, ilKunsill Lokali ta’ Sannat u l-Kunsill Lokali tax-Xewkija. Peress li dan it-tender
jaqbeż l-ammont ta’ € 130,000, kien hemm bżonn li jiġi ippubblikat fuq l-EU journal
u jdum 52 ġurnata. Għaldaqstant, id-data tal-għeluq tas-sottomissjoni tal-offerti hija lĠimgħa 20 ta’ Marzu 2015 fil-11am. Peress li l-kuntratt eżistenti li għandna malkumpanija KIP Għawdex Limited jiskadi fil-31 ta’ Jannar 2015, is-Sindku propona u
l-Kunsill qabel li għandna nġeddu l-kuntratt eżistenti sat-30 ta’ April 2015. Ilkuntrattur li jintgħażel jibda jopera mill-1 ta’ Mejju li ġej.
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15. Is-Sindku Joe Cordina skuża ruħu li ma setax jattendi għal-laqgħa tal-lokalita’ li
kellha ssir nhar il-Ħadd 25 ta’ Jannar 2015 minħabba raġunijiet personali u li ma
kellux kontroll fuqhom. Fid-dawl ta’ dan, huwa propona u l-Kunsill qabel li din illaqgħa għandha ssir nhar il-Ħadd 8 ta’ Frar 2015 fid-9.30am fl-uffiċċju
amministrattiv. Kif tistipula l-Liġi tal-Kunsilli Lokali, ser jinħarġu l-avviżi għal din illaqgħa u ser jiġu mill-ġdid infurmati r-residenti kollha tax-Xagħra.
Il-Kunsillier Dr. Christian Zammit daħal għal-laqgħa fis-7pm.

Qari tal-Korrispondenza:
1. E-mail mingħand Josmar Saliba li fiha qed jistieden żewġ membri mill-Kunsill Lokali
taż-Żgħażagħ sabiex jattendu għal laqgħa tal-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ li ser
issir nhar il-Ġimgħa 7 ta’ Frar 2015 fl-10am. Il-Kunsill innota l-kontenut.
2. Ċirkulari mis-Segretarjat Permanenti fil-Ministeru tal-Ġustizzja u Gvern Lokali li fiha
qed jinfurmaw lill-Kunsill b’opportunita’ biex il-Kunsilli Lokali jissottomettu proposti
għal proġetti kapitali fil-lokalitajiet tagħhom. Din il-materja diġa’ ġiet diskussa aktar
kmieni matul din il-laqgħa.
3. E-mail mingħand Loraine Borg, Group Scout Leader, li fiha qed tistieden
rappreżentanza mill-Kunsill sabiex tattendi għal-laqgħa ġenerali annwali tax-Xagħra
Scouts Group li saret nhar is-Sibt 10 ta’ Jannar 2015 fiċ-Ċirklu taż-Żgħażagħ. IlKunsill innota l-kontenut.
4. E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha qed jinfurmaw lill-Kunsill li filfinancial statements awditjati għas-sena 2013 jirriżulta li l-Kunsill qed jirreġistra
żbilanċ finanzjarju ta’ € 66,296 fil-working capital tiegħu. Id-Dipartiment qed jitlob
lill-Kunsill sabiex jirregola l-pożizzjoni finanzjarja tiegħu mill-aktar fis possibbli. IlKunsill innota l-kontenut.
5. E-mail mingħand Marlene Muscat, rappreżentanta tal-Europe Direct Information
Centre, li fiha qed tistieden rappreżentanza mill-Kunsill sabiex tattendi għal sessjoni
ta’ informazzjoni dwar il-programm Erasmus+ tal-Unjoni Ewropea, liema sessjoni
saret nhar il-Ġimgħa 16 ta’ Jannar 2015. Il-Kunsill innota l-kontenut.
6. Memo 01/2015 maħruġ mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali dwar l-għeluq tas-sena
finanzjarja. Il-Kunsill innota l-kontenut.
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7. E-mail mingħand Vincenzo De Leonardis li fiha qed jinforma lill-Kunsill li l-ispiża
għax-xiri u t-trasport tas-siġar tat-tin mill-Italja lejn Malta tammonta għal € 1485. IlKunsill qabel li għandna nikkordinaw mas-Sur De Leonardis sabiex dawn is-siġar
jinġabu Malta malajr kemm jista’ jkun.
8. E-mail mis-Superintendenza tal-Patrimonju Kulturali li fiha qed jinforma lill-Kunsill
li s-Supretindenza ma sabitx oġġezzjoni biex jitkomplew ix-xogħlijiet ta’ tisbieħ fi
Pjazza l-Vittorja. Il-Kunsill innota l-kontenut.
9. E-mail mingħand Jeannine Vassallo, Research Analyst fid-Dipartiment tas-Social
Welfare Standards, li fiha qed tinforma lill-Kunsill li bħala parti mill-proġett
‘Enhancing Human Capital in the Regulation of Social Care’ parzjalment iffinanzjat
minn fondi tal-Unjoni Ewropea, id-Dipartiment qed ifittex partners li jistgħu joffru
job shadowing placement għal xi persuni b’diżabilita’ jew persuni li għandhom xi
vizzju bejn Jannar u Awwissu 2015. Il-placement idum ħmistax-il ġurnata. Is-Sindku
Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nippruvaw inġibu lil xi ħadd biex
jagħmel xogħol fil-librerija.
10. E-mail mingħand Francienne Muscat, Segretarju tal-Kumitat Organizzativ talMaratona Annwali ta’ Għawdex, li fiha qed tinforma lill-Kunsill li l-Maratona ser
tinżamm nhar il-Ħadd 26 ta’ April 2015. Hija qed tistaqsi jekk ix-xogħlijiet fil-pjazza
hux ser ikunu konklużi biex tara jekk hux ser ikun hemm bżonn xi tibdil fil-programm
oriġinali ta’ din l-attivita’. Il-Kunsill qabel li għandna ngħidu lis-Sinjura Muscat biex
titkellem mal-Ministeru għal Għawdex dwar dan.
11. E-mail mingħand Christopher Galea, Segretarju tal-Kumitat Vot 16, li fiha qed
jistieden lis-Sindki u lill-ambaxxaturi lokali taż-żgħażagħ, sabiex jattendu għal
seminar informattiv li sar nhar is-Sibt 24 ta’ Jannar 2015 fil-Palazz Verdala. Il-Kunsill
innota l-kontenut.
12. Memo 02/2015 maħruġ mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali dwar l-elezzjonijiet talKunsilli Lokali. Il-Kunsill innota l-kontenut.
13. Ċirkulari mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti li fiha dan il-Kunsill qed jinforma li
fi Frar 2015, id-Dipartiment tal-Malti fl-Universita’ flimkien mal-Kunsill Nazzjonali
tal-Ilsien Malti ser jiftħu l-għaxar kors li jwassal għaċ-Ċertifikat fil-Qari tal-Provi bilMalti u għax-Xhieda ta’ Għarfien (warrant) mill-Kunsill tal-Malti. Il-kors qed ikun
offrut mill-ġdid f’Malta u Għawdex. Il-Kunsill innota l-kontenut.
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14. Ċirkulari mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali li fiha qed tistieden rappreżentanza
mill-Kunsill Lokali sabiex tattendi għal Konferenza dwar il-proġett ‘ERSI’ li ser issir
bejn it-23 u l-24 ta’ Frar 2015. Din il-konferenza ser tiffoka fuq il-Politika tażŻgħażagħ 2015-2020 u l-problema tal-qgħad fost iż-żgħażagħ Maltin u dawk
Ewropej. Il-Kunsill innota l-kontenut.
15. E-mail mingħand Christopher Galea b’informazzjoni dwar il-Premju Segretarju
Eżekuttiv li ġie varat waqt il-Konferenza Ġenerali tal-ANSEK li saret nhar is-27 ta’
Novembru 2014. Il-Kunsill innota l-kontenut.
16. E-mail mingħand Marie-France Mailhos li fiha qed testendi x-xewqat sbieħ tagħha
lill-Kunsill fl-okkażjoni tas-sena l-ġdida. Il-Kunsill qabel li għandna nibdew
niddiskutu magħha l-organizazzjoni tal-Fiera ta’ Chevaigne f’Settembru li ġej.
Għandna wkoll ninfurmawha li l-elezzjoni tal-Kunsill ser issir nhar is-Sibt 11 ta’
April.
17. Memo 03/2015 maħruġ mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali dwar id-devoluzzjoni ta’
siti u propjeta’ pubblika lill-Kunsilli Lokali. Il-Kunsill innota l-kontenut.
18. E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha d-Dipartiment qed jirringrazzja lisSegretarji Eżekuttivi u l-impjegati tal-Kunsill għall-koperazzjoni u l-appoġġ tagħhom
fit-tqassim tac-coeliac vouchers. Il-Kunsill innota l-kontenut.
19. E-mail mingħand Marthese Parascandolo mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha
qed jistiednu rappreżentanza mill-Kunsill sabiex tattendi għal seminar dwar l-iżvilupp
sostenibbli li ser isir nhar l-Erbgħa 28 ta’ Jannar 2015 fid-9.00am f’Dar il-Mediterran
għall-Konferenzi. Għal dan is-seminar ser jattendi l-Kunsillier Victor Zammit għannom tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra.
20. Ittra mingħand Mro. Antoine Mercieca, Direttur mużikali tal-Kor ‘Santa Ċeċilja’, li
fiha qed jitlob lill-Kunsill sabiex il-Kor tiegħu jipparteċipa fil-Kunċert tal-Milied
organizzat mill-Kunsill f’Diċembru 2015. Il-Kunsill qabel li għandna ninfurmaw lil
Mro. Mercieca li din id-deċiżjoni għandha tittieħed mill-Kunsill il-ġdid f’Mejju.
21. Ittra mingħand Joseph Sultana, Direttur tal-Kumpanija ‘It-Teatru l-Antik’, li fiha qed
jinforma lill-Kunsill li l-Kumpanija tiegħu ser ittella’ kummiedja fil-Każin tal-Banda
Victory nhar il-Ħadd 1 ta’ Marzu 2015. Is-Sur Sultana qed jitlob lill-Kunsill Lokali
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tax-Xagħra sabiex jikkollabora miegħu fl-organizazzjoni ta’ din l-attivita’ billi lKunsill jħallas l-ispejjeż tal-kiri tas-sala u l-istamperija. Il-Kunsill qabel ma’ dan.
22. E-mail mingħand l-Inġinier Nigel Ellul mill-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma li
fiha qed jinforma lill-Kunsill li l-Korporazzjoni iddeċidiet li n-network tal-ilma flewwel parti ta’ Triq it-Tiġrija qed jaħdem tajjeb u għaldaqstant m’hemmx bżonn li jsir
l-ebda tibdil ta’ mains. Il-Kunsill innota l-kontenut.
23. E-mail mill-Kunsill Lokali tas-Swieqi li fiha qed jistiednu rappreżentanza mill-Kunsill
Lokali tagħna sabiex tipparteċipa f’Konferenza Nazzjonali dwar l-Abbuż tad-Droga li
ser issir nhar il-Ġimgħa 6 ta’ Frar 2015 fil-Palazz Verdala fit-8.30am. Il-Kunsill
innota l-kontenut.
24. Stedina mis-Sur Chernev Plamen, Sindku tal-Kunsill ta’ Suhindol, sabiex
rappreżentanza mill-Kunsill Lokali tagħna tattendi għall-attivitajiet li ser ifakkru Jum
il-Kunsill u l-mija u ħamsin anniversarju mill-festa tal-inbid fl-istess lokalita’, liema
attivitajiet ser isiru bejn il-Ħamis 12 u l-Ħadd 15 ta’ Frar 2015. Il-Kunsill qabel li
għandna nirringrazzjaw lis-Sur Plamen għal din l-istedina u ninfurmawh li ħadd minnaħa tal-Kunsill ma jista’ jattendi minħabba li dawn id-dati jaħbtu mal-Karnival. Ser
ninfurmawh ukoll li l-Kunsill huwa interessat li jattendi għal attivitajiet simili fil-futur
qarib.
25. E-mail mingħand Nicoletta Mestieri li fiha qed tistieden lill-Kunsill Lokali tagħna
sabiex ikun partner fi proġett li ser jittratta l-vjolenza domestika fuq in-nisa. Dan ilproġett għandu wkoll l-assistenza tal-Fondazzjoni ‘Kenn u Tama’. Is-Sinjura Mestieri
bagħtet ukoll informazzjoni dettaljata dwar l-għanijiet ta’ dan il-proġett flimkien malbudget propost. Il-Kunsill qabel li għandna nidħlu bħala partner f’dan il-proġett.
26. E-mail mingħand Mro. Colin Attard, direttur artistiku tal-Kor Gaulitanus, li fiha qed
jistaqsi jekk il-Kunsill Lokali tax-Xagħra hux interessat li bħas-snin l-imgħoddija jkun
wieħed mill-kollaboraturi prinċipali tal-Festival ‘Gaulitana’ li ser isir bejn il-Ħadd 5
ta’ April u l-Ħadd 31 ta’ Mejju 2015. Mro. Attard qed jitlob lill-Kunsill sabiex
jorganizza Kunċert mużikali fix-Xagħra bħala parti minn dan il-festival annwali ta’
kultura u mużika. Il-Kunsill qabel ma’ dan u ser niddiskutu fid-dettall ma’ Mro. Colin
Attard dwar x’tinvolvi din il-proposta.
27. E-mail mingħand Nicky Camilleri, rappreżentanta tal-kumpanija ‘Faces Displays’, li
fiha qed tinforma lill-Kunsill li l-ispiża totali sabiex tiġi spustjata l-bus shelter fi Triq
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Mannar bil-għan li jkun jista’ jibda x-xogħol fuq il-bini ta’ Ċentru ġdid għall-anzjani,
hija ta’ € 2300 VAT eskluża. Il-Kunsill innota l-kontenut.
28. E-mail mingħand Charles A. Zahra, Chairman tal-Federazzjoni Maltija Vetturi Antiki
(FMVA), li fiha qed jinforma lill-Kunsill li l-Vintage Motors Festival ser isir
f’Għawdex nhar il-Ħadd 15 ta’ Marzu 2015. Is-Sur Zahra qed jitlob il-kollaborazzjoni
tal-Kunsill biex il-Federazzjoni terġa’ torganizza wirja statika ta’ vetturi antiki fi
Pjazza l-Vitorja bħala parti minn dan il-festival. Is-Sindku Joe Cordina propona u lKunsill qabel li għandna ninfurmaw lis-Sur Zahra li minħabba x-xogħol li għadu
għaddej fi Pjazza l-Vitorja, il-Kunsill ma jistax jagħti garanzija li l-Pjazza ser tkun
tista’ tintuża fid-data indikata. Il-Kunsill qabel li għandna nagħtuh il-Pjazza ta’
quddiem il-Mitħna bħala post alternattiv fejn tista’ ssir din l-attivita’.

Ilmenti mir-residenti:
1. Talba mingħand il-familja Hopkinson ta’ ‘Veduta Court’, Triq il-Kortoll, sabiex
jitranġa ħajt tas-sejjieħ imwaqqa’ faċċata tar-residenza tagħhom. Il-Kunsill qabel li
dan ix-xogħol għandu jsir.
2. Talba mingħand Carmel Bugeja ta’ 87A, ‘Arzella’, Triq Ta’ Bullara, sabiex titranġa lbankina quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
3. Talba mingħand Michelina Borg ta’ Triq l-Ispiera sabiex jitranġa ħajt imwaqqa’ għattriq fi Triq John Otto Bayer kantuniera ma’ Triq Ta’ Stellini minħabba li xi terzi qed
jitfgħu ż-żibel mill-ħajt ‘il ġewwa. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
4. Talba mingħand Joe Bartolo ta’ ‘Sardinella’, Triq Vestru, sabiex titranġa l-bankina
quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
5. Talba mingħand Maureen Micallef ta’ 76, Triq Marsalforn, sabiex isir rubbish bin
żgħir ħdejn il-bus stop li hemm faċċata ta’ Small Boy Garage. Il-Kunsill qabel ma’
dan.
6. Talba mingħand Victor Bigeni ta’ 84, Triq Sant’Anton, sabiex titranġa l-bankina
quddiem residenza li għandu fi Triq il-Knisja. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.
7. Talba mingħand Grace Attard ta’ 10, Triq tas-Sruġ, sabiex isir sinjal 1.5m li
jipprojbixxi l-ipparkjar quddiem il-bieb tar-residenza tagħha. Il-Kunsill qabel li
għandna nibagħtu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.
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8. Talba mingħand Loreto Portelli ta’ 14, Triq Masri, sabiex titbaxxa l-bordura talbankina quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
9. Talba mingħand Anthony Portelli ta’ ‘Agnes’, Triq Ġnien Imrik, sabiex titranġa
rampa bis-siment fl-inħawi ta’ Għajn Xejba. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu
jsir.
10. Talba mingħand Victor Bajada ta’ ‘Arcadia’, Triq Marija Bambina, sabiex jitnaddaf
il-Wied ta’ Għajn Damma billi qiegħed jagħmel ħafna ħsara fir-raba’ mal-madwar.
Ser niċċekkjaw eżatt x’qed jitlob ir-resident.
11. Talba mingħand Joe Sultana ta’ ‘Settembrina’, Vjal it-Tmienja ta’ Settembru, sabiex
titranġa rampa fi Triq Għajn Qamar qrib il-propjeta’ tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir.
12. Talba mingħand Victor Agius ta’ ‘Terrae’, Vjal it-Tmienja ta’ Settembru, sabiex
titranġa bis-siment ir-rampa ta’ quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li din ilbankina għandha titranġa bil-bricks kif jiġri f’talbiet bħal dawn.
13. Talba mingħand Julian Refalo ta’ ‘Notre Dame’, Triq il-Knisja, sabiex titranġa lbankina quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
14. Talba mingħand Pawla Galea ta’ 5, Triq il-Knisja, sabiex titqaxxar biċċa mit-triq
quddiem ir-residenza tagħha u terġa’ tingħata l-asfalt minħabba li hemmhekk qed
iżomm ħafna ilma. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
15. Talba mingħand Carmel Bugeja ta’ N.B., Triq it-28 ta’ April 1688, sabiex titranġa lbankina quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
16. Talba mingħand Vincent Vella ta’ ‘Vinvick’, Triq l-Arċipriet Ġużepp Diacono, għannom tax-Xagħra Scouts Group, sabiex jitranġa l-ħajt li jmiss mal-kwartieri tal-iscouts
fil-bidu ta’ Vjal it-Tmienja ta’ Settembru. Il-Kunsill qabel li għandna nipprovdu lmaterjal għal dan ix-xogħol.
17. Talba mingħand Pawlu Sultana ta’ Triq il-Kumittiva sabiex titranġa bis-siment rampa
fil-Wied tal-Għejun. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
18. Talba mingħand Anthony Bajada ta’ 47, Triq Ġnien Imrik, sabiex titranġa rampa bissiment quddiem propjeta’ li għandu fi Triq Marsalforn. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir.
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19. Talba mingħand Fortunato Buhagiar ta’ 51, Triq Parisot, sabiex Triq il-Pergla tingħata
ftit torba peress li tinsab fi stat ħażin. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
20. Talba mingħand is-Sindku Joe Cordina sabiex isir patching bil-hot asphalt tal-ewwel
parti ta’ Triq it-Tiġrija quddiem il-ħanut Five-A-Day, Triq Brieret u Triq Parisot filparti fejn din it-triq tagħqad ma’ Triq San Ġorġ Preca. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir.
21. Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex iż-żewġ parking spaces li hemm
allokati għall-karozzi li jaħdmu bl-elettriku maġenb l-entratura tal-Ġgantija jiġu ridotti
għal wieħed. Il-Kunsill qabel li għandna niktbu lil Transport Malta dwar dan.
22. Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex jiġu installati żewġ bus shelters
ġodda fi Triq l-Imqades u fi Triq Ġnien Xibla. Il-Kunsill qabel li għandna nġibu stima
mingħand il-kumpanija Faces Displays li hija l-kumpanija responsabbli millinstallazzjoni tal-bus shelters fil-lokalitajiet madwar Malta u Għawdex.
23. Talba mingħand il-Kunsillier Victor Zammit sabiex titranġa rampa bis-siment fil-bidu
ta’ Triq Marsalforn. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
24. Talba mingħand il-Kunsillier Victor Zammit sabiex nerġgħu niktbu lil Heritage Malta
dwar l-iżviluppi li kien hemm fix-xogħol ta’ konservazzjoni u restawr li qed isir fuq ilMitħna Ta’ Kola. Il-Kunsill qabel ma’ dan.
F’dan il-mument, il-laqgħa ġiet sospiża sabiex il-Kunsill seta’ jitkellem ma’
rappreżentanti tax-Xagħra United Football Club li ġew jiddiskutu xi punti malKunsill. Il-laqgħa tkompliet fit-7.40pm.
Wara li tkompliet il-laqgħa, is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li
għandna nagħtu n-no objection tagħna sabiex ix-Xagħra United Football Club ikun
jista’ japplika għall-permessi neċessarji mill-MEPA sabiex jibni interpretation centre
fil-parti ta’ fuq tal-playing field tal-lokalita’ tagħna.

Approvazzjoni tal-pagamenti
Il-Kunsill approva unanimament il-pagamenti annessi mal-minuti.

Aġġornament
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Il-Kunsill iddeċieda li l-laqgħa li jmiss għandha ssir nhar it-Tlieta 17 ta’ Frar 2015 fil5.30pm b’aġenda li tkun komunikata aktar ‘il quddiem.
Il-laqgħa spiċċat fit-8.00pm.

Joe Cordina
Sindku

Ivan Attard
Segretarju Eżekuttiv
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