Minuti tat-tliet mija u disa’ laqgħa tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra li
saret nhar it-Tlieta 17 ta’ Frar 2015 fil-5.30pm fl-uffiċċju
amministrattiv tal-Kunsill. Din hija wkoll id-disgħa u tletin laqgħa
tas-sitt leġislatura ta’ dan il-Kunsill.
Il-laqgħa bdiet b’dawn il-membri preżenti:
Sindku:
Viċi Sindku:
Kunsilliera:

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

Il-Kunsillier Dr. Christian Zammit informa lis-Segretarju Eżekuttiv li kien ser jasal
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 308 li saret nhar it-Tnejn
26 ta’ Jannar 2015 wara li jsiru l-korrezzjonijiet meħtieġa.
Punti mqajma mill-minuti
Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp dwar it-talba li
għamilna sabiex iż-żewġ parking spaces li hemm riservati għall-karozzi li jaħdmu blelettriku maġenb il-Ġgantija jiġu ridotti għal wieħed. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li
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ktibna formalment lis-Segretarju Permanenti tal-Ministeru tat-Trasport u għadna qed
nistennew risposta.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp dwar it-talba li
għamilna sabiex jiġu nstallati żewġ bus shelters ġodda fi Triq l-Imqades u fi Triq
Ġnien Xibla. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li diġa’ ktibna lill-kumpanija Faces
Displays u lill-Awtorita’ tat-Trasport dwar dan u qed nistennew risposta min-naħa
tagħhom.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa wkoll dwar minn liema fondi ser tiġi rraġanta
bil-paving blocks it-triq ta’ maġenb il-belvedere li hemm fil-parti ta’ isfel ta’ Triq
Gajdoru. Is-Sindku wieġeb li dan il-proġett ser isir minn fondi tal-landscaping call talprogramm Leader tal-Unjoni Ewropea.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar jekk kienx hemm żvilupp dwar l-istima
tax-xogħol ta’ tiswija tal-funtana li hemm fil-ġnien ta’ quddiem il-Mitħna Ta’ Kola.
Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li għadna qed nistennew kwotazzjoni għal dan ixxogħol.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp dwar linstallazzjoni ta’ CCTV cameras ħdejn il-bring-in-sites ta’ Triq it-Tafla u dawk ta’
Triq Għajn Xejba. Is-Sindku wieġeb li ġibna kwotazzjoni li ser tiġi diskussa aktar tard
matul din il-laqgħa.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp dwar illaqgħa li kellha ssir mal-kumpanija Greenpak li hija responsabbli mill-ġbir tal-iskart
riċiklat fil-lokalita’ tagħna. Is-Sindku wieġeb li din il-laqgħa saret nhar l-Erbgħa 11 ta’
Frar u fiha ssemmiet il-prosposta li meta jmiss li nerġgħu nqassmu l-boroż ħodor tarriċiklaġġ, il-kumpanija tibgħat rappreżentanti tagħha li jduru bieb bieb biex jispjegaw
lir-residenti x’jista’ jintefa fil-boroż il-ħodor u informazzjoni oħra li tirrigwardja sseparazzjoni tal-iskart domestiku.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp dwar ilplacement ta’ persuna b’diżabilita’ sabiex tagħmel xogħol klerikali fil-librerija
pubblika amministrata mill-Kunsill. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li ser nitkellmu
mas-Sinjura Jeanine Vassallo biex naraw x’nistgħu nagħmlu. Huwa propona u lKunsill qabel li għandna niddiskutu din il-proposta fid-dettall bil-għan li l-persuna
tkun identifikata mill-Kunsill stess.
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Il-Kunsillier Dr. Joseph Attard staqsa dwar meta ser jitlesta x-xogħol ta’ asfaltar talewwel parti ta’ Triq Marsalforn. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li x-xogħol ser jiġi
finalizzat sal-aħħar ta’ Marzu 2015.
Il-Kunsillier Dr. Joseph Attard u l-Kunsilliera Maria Grima staqsew dwar meta ser jiġi
konkluż ix-xogħol fuq il-proġett ‘Network of Leisure Parks in Xagħra’. Is-Sindku
wieġeb li l-pjan hu li x-xogħol kollu jitlesta sal-aħħar ta’ Marzu 2015.
Il-Kunsilliera Maria Grima ilmentat dwar is-sitwazzjoni ħażina tal-bins li hemm filplaying field fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li ser
nibagħtu l-ħaddiema assenjati magħna biex jirranġawhom filwaqt li ser nordnaw
numru ta’ bins għall-belvederes il-ġodda.

Approvazzjoni tal-minuti tal-laqgħa b’urġenza
Il-Kunsill approva unanimament il-minuti tal-laqgħa b’urġenza li saret nhar il-Ħadd 8
ta’ Frar 2015 fid-9.30am fl-uffiċċju amministrattiv wara li jsiru l-korrezzjonijiet
meħtieġa.
Il-Kunsill qabel li għandna nitolbu kjarifika mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali dwar
ix-xiri ta’ high tension cable mingħand il-Korporazzjoni Enemalta għax-xogħol ta’
tisbieħ li qed isir fi Pjazza l-Vittorja. Dan peress li l-istima ta’ dan il-cable tammonta
għal € 7,240 u għaldaqstant taqbeż il-limitu permess mil-Liġi Finanzjarja tal-Kunsilli
Lokali għal ħruġ ta’ direct order.

Approvazzjoni tal-minuti tal-lokalita’
Il-Kunsill approva unanimament il-minuti tal-laqgħa annwali tal-lokalita’ li saret nhar
il-Ħadd 8 ta’ Frar 2015 fl-9.45am fl-uffiċċju amministrattiv wara li jsiru lkorrezzjonijiet meħtieġa.

Approvazzjoni tal-financial statements għas-sena 2014
Il-Kunsill approva unanimament il-financial statements għas-sena 2014 u dawn ser
jintbagħtu lill-Awditur Ġenerali u lill-awdituri tal-Kunsill kif stipulat f’Memo 01/2015
maħruġ mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali.

Approvazzjoni tal-estimi finanzjarji (budget) għas-sena 2015
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Il-Kunsill approva unanimament l-estimi finanzjarji (budget) għas-sena 2015 bilkundizzjoni li dawn ma jorbtux il-leġislatura suċċessiva.

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, il-proġett ta’ urban greening fil-lokalita’, lorganizazzjoni tal-attivitajiet ta’ Jum ix-Xagħra u materji oħra
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-playing field fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru u l-ġnien ta’
quddiem il-Mitħna Ta’ Kola. 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. Is-Sindku qal li x-xogħol miexi b’ritmu mgħaġġel. Huwa jinsab
infurmat li l-ewwel ser isir ix-xogħol ta’ asfaltar ta’ Vjal it-Tmienja ta’ Settembru u
wara jitkompla x-xogħol fuq l-asfaltar tal-Pjazza.
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. Huwa qal li lewwel ser isir ix-xogħol fuq il-kostruzzjoni tad-dorga tal-ilma u wara jibda x-xogħol
fuq il-bankini. Sadanittant, skont kif ġie deċiż fl-aħħar laqgħa tal-Kunsill, ġew
ippubblikati wkoll it-tenders ta’ street furniture u tad-dawl tal-Pjazza, liema tenders
jagħlqu nhar il-Ħamis 5 ta’ Marzu 2015.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar talab kjarifika dwar il-high tension cable li għaddej
minn ġo nofs il-Pjazza. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li minfloku ser isir wieħed ġdid
mill-Korporazzjoni Enemalta. Dan ser jgħaddi minn taħt il-bankini fejn il-Kunsill ser
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iħallas it-tqegħid ta’ dan il-cable mill-Enemalta, skont kif ġie approvat fil-laqgħa
urġenti tat-8 ta’ Frar 2015.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar talab ukoll kjarifika dwar il-parking spaces li hemm
fil-Pjazza. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li f’dan ir-rigward, kollox ser jibqa’ kif inhu.
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 kull ma jonqos
huwa li ssir il-kisja tal-wiċċ. Dan ix-xogħol mistenni jiġi konkluż sal-aħħar ta’ Marzu
2015.
5. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li għadna kemm issottomettejna l-proposta
tagħna għax-xiri ta’ planters u siġar indiġeni lill-Ministeru tal-Iżvilupp Sostenibbli,
Ambjent u Tibdil fil-Klima bħala parti mill-proġett ta’ urban greening fil-lokalita’.
Għal dan il-proġett, il-Kunsill Lokali tagħna ser jingħata s-somma ta’ € 30,000. IlKunsilliera Dr. Kevin Cutajar u Maria Grima qalu li l-idea tal-planters ma kinitx
issemmiet fil-laqgħa preċedenti tal-Kunsill. Is-Sindku wieġeb li sa fejn jaf hu, din ilmaterja kienet issemmiet u kien hemm qbil fuqha. Huwa qal li l-proposta tagħna
tinkludi x-xiri ta’ siġar u planters għal Pjazza l-Vitorja u għall-belvedere li hemm flinħawi tal-Qaċċa.
Il-Kunsillier Dr. Christian Zammit daħal għal-laqgħa fis-6.30pm.
6. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li d-deċiżjoni finali dwar meta ser
isiru l-attivitajiet marbuta ma’ Jum ix-Xagħra għal din is-sena ser tittieħed fil-laqgħa li
jmiss.

Materji oħra:
7. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nibdew naħsbu għallorganizazzjoni tas-sitt edizzjoni tal-festival tat-tin li ser issir nhar is-Sibt 20 u l-Ħadd
21 ta’ Ġunju 2015 skont kif ġie deċiż fil-laqgħat preċedenti tal-Kunsill. Il-Kunsill
qabel ukoll li għandna ninkarigaw lill-Assistant Principal Josephine Sultana sabiex
tipprepara programm draft ta’ dan il-festival biex jiġi diskuss mas-Sur Vincenzo De
Leonardis li huwa l-koordinatur prinċipali tal-ficusnet.
8. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li qed jirċievi diversi ilmenti dwar issitwazzjoni preżenti fil-librerija pubblika ‘Patri Ġiġi Camilleri SJ’. Huwa qal li s5

servizz li qed jingħata lir-residenti mhux daqstant tajjeb minħabba nuqqas ta’
moniteraġġ min-naħa tal-uffiċċju amministrattiv fuq il-ħaddiema assenjati magħna
taħt l-Iskema ‘Xogħol fil-Komunita’ imnedija mill-Korporazzjoni għax-Xogħol u tTaħriġ (ETC). Fid-dawl ta’ dan u fid-dawl tal-fatt li wieħed minn dawn il-ħaddiema
ser jirtira nhar il-Ġimgħa 20 ta’ Frar 2015, is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li
għandna ninkarigaw lill-Assistant Principal Josephine Sultana sabiex mill-1 ta’ Marzu
li ġej tkun aktar preżenti fil-librerija biex tissorvelja x-xogħol li jkun qed isir millħaddiema l-oħra. Dan bil-għan li s-servizz li jingħata jilħaq il-livell mixtieq.
9. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna noħorġu kwotazzjoni
għax-xiri ta’ żewġ CCTV cameras biex jitwaħħlu ħdejn il-bring-in-sites ta’ Triq itTafla u ta’ Triq Għajn Xejba. Dan peress li l-istima ippreżentata lilna mingħand ilkumpanija VSS Limited taqbeż l-ammont stipulat mil-Liġi Finanzjarja tal-Kunsilli
Lokali għal ħruġ ta’ direct order.
10. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna ninkarigaw lis-Sur
Thomas Xerri ta’ Xerri’s Garden Centre sabiex jagħmel xogħol ta’ landscaping filparti ta’ fuq tal-playing field fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru. Dan sabiex tingħata
dehra isbaħ bil-fjuri lil din iż-żona li għadha kemm ġiet imsebbħa permezz tal-proġett
‘Network of Leisure Parks in Xagħra’.

Qari tal-Korrispondenza:
1. E-mail mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali li fiha l-Assoċjazzjoni qed tistieden
rappreżentanza mill-Kunsill sabiex tattendi għal konferenza bit-tema ‘Energy
Efficiency Capacity Building Workshop’ li saret nhar il-Ħamis 12 ta’ Frar 2015 filGrand Hotel, Mġarr Għawdex. Il-Kunsill innota l-kontenut.
2. E-mail mingħand Carmel Attard, Segretarju tal-Għaqda Drammatika fi ħdan l-Azzjoni
Kattolika Xagħra, li fiha l-istess Għaqda qed titlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill florganizazzjoni ta’ dramm intitolat ‘Ġesu’ ta’ Nazaret’ li ser isir nhar is-Sibt 7 u lĦadd 8 ta’ Marzu 2015.
Il-Kunsilliera eletti f’isem il-Partit Nazzjonalista ipproponew li bħala ġest ta’
għajnuna lil din l-Għaqda, il-Kunsill għandu jivvota s-somma ta’ € 500 għal din lattivita’. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li din il-proposta min-naħa tal-Kunsilliera talPartit Nazzjonalista qed issir bħala propoganda elettorali bi tħejjija għall-elezzjoni talKunsill. Huwa ippropona li l-ammont għandu jkun ta’ € 200. Il-Kunsilliera eletti
f’isem il-Partit Nazzjonalista ċaħdu kategorikament l-allegazzjoni tas-Sindku Joe
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Cordina u saħqu li kien hemm għaqdiet oħrajn li għamlu talbiet simili u li ħadu aktar
jew anqas.
Peress li ma kienx hemm qbil unanimu dwar din il-materja, is-Sindku Joe Cordina
ressaq il-proposta tiegħu għall-vot. Ir-riżultat tal-votazzjoni kien hekk: tliet voti favur
(Sindku Joe Cordina, Viċi Sindku Aaron Agius u Dr. Christian Zammit), tliet voti
kontra (Dr. Joseph Attard, Dr. Kevin Cutajar u Maria Grima) u astensjoni waħda
(Victor Zammit). Peress li l-voti fuq din il-materja ġew indaqs u għaldaqstant ma
kienx hemm maġġoranza favur jew kontra din il-proposta, is-Sindku Joe Cordina uża
l-casting vote tiegħu favur il-proposta imressqa minnu. Għaldaqstant, il-Kunsill ser
jikkollabora mal-Għaqda Drammatika fi ħdan l-Azzjoni Kattolika Xagħra bi spiża li
ma teċċedix is-somma ta’ € 200.
3. Ittra mingħand Dun Charles Sultana, Kappillan tal-Parroċċa ta’ San Lawrenz, li fiha
qed jistieden lill-Kunsill Lokali sabiex jikkunsidra li jdaħħal il-Knisja Parrokkjali ta’
San Lawrenz fil-lista ta’ postijiet ta’ interess li wieħed jista’ jżur fil-ħarġiet kulturali.
Il-Kunsill innota l-kontenut.
4. E-mail mingħand Ruth Agius, Segretarja taċ-Ċentru għall-Edukazzjoni Ambjentali u
Riċerka, li fiha qed tistieden rappreżentanza mill-Kunsill sabiex tattendi għal
konferenza intitolata ‘Education for Sustainable Development in Malta’ li ser issir
nhar il-Ġimgħa 20 u s-Sibt 21 ta’ Frar 2015. Il-Kunsill innota l-kontenut.
5. Memo 04/2014 maħruġ mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fih id-Dipartiment qed
jeżiġi li sal-ewwel ġimgħa ta’ Marzu 2015, kull Kunsill Lokali madwar Malta u
Għawdex jaħtar Kumitat tal-Finanzi sabiex dan jiddeċiedi fuq l-infiq tal-Kunsilli
Lokali u b’hekk jirregola s-sitwazzjoni finanzjarja tiegħu. Dan jgħodd għal dawk ilKunsilli li m’għandhomx financial situation indicator (FSI) ta’ mill-inqas 10% talallokazzjoni annwali. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li dan ilKumitat għandu jkun iffurmat mill-Kunsill kollu kemm hu.
6. E-mail mingħand Ian Bajada, Segretarju Eżekuttiv tar-Reġjun Għawdex, li fiha rReġjun qed jitlob lill-Kunsilli Lokali sabiex sal-Ġimgħa 6 ta’ Frar 2015 jidentifikaw
mużiċisti żgħażagħ ta’ bejn 15 u 18-il sena li huma interessati li jdoqqu mal-Youth
Orchestra f’Bordeaux bejn is-7 u l-14 ta’ Mejju li ġej.
Is-Sindku Joe Cordina qal li Mro. Mark Gauci li ser jieħu ħsieb l-auditions ta’ dawn
iż-żgħażagħ infurmah li Sarah Rapa, vjolinista mix-Xagħra, ser tipparteċipa f’dan lavveniment. Is-Sindku informa lill-Kunsill li fil-laqgħa tas-Sindku issemmiet il7

proposta li l-Kunsilli Lokali rispettivi jħallsu l-ispejjeż tal-biljett tal-ajru lil dawk ilmużiċisti mil-lokalitajiet tagħhom li jkunu ser jipparteċipaw. Fid-dawl ta’ dan, huwa
propona u l-Kunsill qabel li għandna nħallsu l-ispejjeż tal-biljett tal-ajru tal-mużiċista
Sarah Rapa għal dan l-avveniment.
7. E-mail mingħand Raymond Sammut mill-kumpanija GO plc li fiha qed jinforma lillKunsill li wara spezzjonijiet li saru fuq il-kaxxa tat-telefon li hemm fi Pjazza lVittorja, jirriżulta li din il-kaxxa tinsab fi stat tajjeb ħafna u għaldaqstant il-kumpanija
mhix tħoss il-ħtieġa li tagħmel xogħol ta’ restawr fuqha. Il-Kunsill innota l-kontenut.
8. E-mail mingħand Michael Gatt, Manager tal-Gozo Action Group, li fiha qed jistieden
rappreżentanza mill-Kunsill sabiex tattendi għal seminar li fih ser jiġu mnedija l-linji
gwida tal-istrateġija għall-iżvilupp lokali 2014-2020. Dan is-seminar ser isir nhar ilĦamis 19 ta’ Frar mit-8.30am sa nofsinhar fil-Każin tal-Banda ‘Santa Marija’, ĦadDingli Malta. Għal dan is-seminar ser jattendi s-Sindku Joe Cordina.
9. E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali dwar it-tqassim ta’ bolol tad-Dazju tas-Sisa
fuq l-inbejjed minn uffiċjali tad-Dipartiment tad-Dwana. F’Għawdex, dan it-tqassim
se jsir mill-Uffiċċju tad-Dwana, il-Marina tal-Imġarr. Il-Kunsill innota l-kontenut.
10. E-mail mingħand Chantelle Tabone mill-Uffiċċju tal-MEUSAC f’Għawdex li fiha qed
tinforma lill-Kunsill bit-Town Twinning Call li tagħlaq fl-1 ta’ April li ġej. Il-Kunsill
innota l-kontenut.
11. Ittra mingħand Loreta Xuereb minn Għajnsielem, Għawdex, li fiha qed titlob lillKunsill Lokali tax-Xagħra sabiex jagħtiha rifużjoni għall-ispejjeż li ġarrbet fil-vettura
tagħha nhar it-3 ta’ Frar 2015 kawża tal-ħofor li kien hemm fi Triq Marsalforn
kantuniera ma’ Triq Masri. Il-Kunsill innota l-kontenut.
Il-Kunsilliera Maria Grima irtirat mil-laqgħa fis-7pm.
12. E-mail mingħand Rose Fabri li fiha qed titlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali florganizazzjoni ta’ attivita’ kulturali fix-Xagħra għal grupp ta’ gwidi tat-turisti nhar isSibt 21 ta’ Frar 2015. Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li għandna nikkollaboraw
mas-Sinjura Fabri bi spiża li ma teċċedix is-somma ta’ € 10 għal kull persuna li ser
tipparteċipa.
13. Ċirkulari maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali dwar kontijiet pendenti li xi
Kunsilli Lokali madwar Malta u Għawdex għandhom mal-kumpanija Arms Limited.
8

Fid-dawl ta’ dan, Arms Limited ser tibda eżerċizzju biex dawn il-pagamenti jitħallsu
malajr kemm jista’ jkun. Il-Kunsill innota l-kontenut.
14. Ittra mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha d-Dipartiment infurmana li lapplikazzjoni tagħna għall-Iskema Attivitajiet Sportivi 2015 ġiet aċċettata u ser
ningħataw is-somma ta’ € 1,750 biex norganizzaw sessjonijiet ta’ aerobics u zumba
fil-lokalita’ tagħna. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna
ninkarigaw lix-Xagħra United Football Club sabiex jikkoordinaw il-programm ta’
dawn l-attivitajiet bħalma għamilna s-sena li għaddiet.
15. Ittra mingħand Etienne Bonello, Segretarju Ġenerali tal-Għaqda Greens Cycling, li
fiha qed jitlob in-no objection tal-Kunsill sabiex din l-Għaqda torganizza il-Gozo
Classic Cycle Race fix-Xagħra nhar il-Ħadd 1 ta’ Marzu 2015. L-attivita’ tibda fid9.30am u tintemm f’nofsinhar. Il-Kunsill qabel li għandna nilqgħu din it-talba.
16. E-mail mingħand Richard Azzopardi, il-kuratur ta’ kappella antika li tinsab fl-inħawi
tar-Rabat Malta, li fiha qed jistieden lill-għaqdiet kulturali u lill-Kunsilli Lokali sabiex
jorganizzaw xi ħarġa lir-residenti f’din il-kappalla antika fejn tingħata spjegazzjoni
dwar l-istorja antika tagħha u r-residenti jkunu jistgħu jaraw l-esebizzjonijiet li jkun
hemm fiha. Il-Kunsill innota l-kontenut.
17. E-mail mingħand il-Fondazzjoni Nazareth li fiha din il-Fondazzjoni qed tinforma lillKunsilli Lokali li ser terġa’ torganizza t-tieni edizzjoni ta’ fun run imsemmija ‘BilQadfa ta’ Kulħadd’ madwar il-lokalitajiet taż-Żejtun, Marsaskala u Ħaż-Żabbar. Lattivita’ ser issir nhar il-Ħadd 1 ta’ Marzu 2015 mill-10am ‘il quddiem. Il-Kunsill
innota l-kontenut.
18. E-mail mingħand Peter Gingell, rappreżentant tal-Awtorita’ Maltija għall-Ambjent u
l-Ippjanar (MEPA), li fiha qed jinforma lill-Kunsilli Lokali li l-konsultazzjoni
pubblika dwar is-solar farm policy ġiet estiża sal-Ġimgħa 20 ta’ Frar 2015. Il-Kunsill
innota l-kontenut.
19. E-mail mingħand Ivan Debattista li fiha qed jinforma lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra li
għadu kemm kiteb ktieb imsemmi ‘Il-Misteru tal-Ġgantija’. Is-Sur Debattista qed
jitlob li t-tnedija uffiċjali ta’ dan il-ktieb issir fix-Xagħra stess taħt l-ospiti tal-Kunsill
innifsu waqt ċerimonja li fiha jiġu mistiedna x-Xagħrin u anke nies distinti Għawdxin
u Maltin. Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li għandna nipproponu lis-Sur
Debattista biex din l-attivita’ ssir bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet ta’ Jum ix-Xagħra.
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20. Ittra mingħand Josephine Sultana, rappreżentanta tal-Għaqda Teatrali ‘Żewġ Uċuħ’, li
fiha qed titlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill fl-organizazzjoni ta’ musical ‘Fejn
Sejjer?’, b’lirika ta’ Carmel Bajada u mużika ta’ Mro. Ivan Attard, it-tnejn li huma
wlied ix-Xagħra. Dan il-musical f’forma ta’ pageant ser jittella’ fi Pjazza l-Vitorja
nhar il-Ħadd 5 ta’ April 2015, Ħadd il-Għid filgħaxija. L-Għaqda Teatrali qed titlob
lill-Kunsill iħallas l-ispejjeż tas-sound konnessi ma’ dan il-musical. Il-Kunsill qabel li
għandna nikkollaboraw ma’ din l-Għaqda fl-organizazzjoni ta’ dan il-musical bi spiża
li ma teċċedix is-somma ta’ € 1165.
21. Stima mingħand il-Perit Edward Scerri dwar ix-xogħol ta’ manutenzjoni ta’ tumbata
kbira li hemm fi Triq l-Imqades. Din l-istima tammonta għas-somma ta’ € 7,381. IsSindku propona u l-Kunsill qabel li għandna nitolbu stima alternattiva għal dan ixxogħol qabel ma jiġi deċiż dwar kif għandna nipproċedu.

Ilmenti mir-residenti:
1. Talba mingħand Emmanuela Bonello ta’ ‘Sunrise’, Vjal it-Tmienja ta’ Settembru,
sabiex isiru rubbish bins fil-qrib tal-bus stops u tal-playing field. Il-Kunsill qabel li
dan ix-xogħol għandu jsir.
2. Talba mingħand Salvatore Bartolo ta’ Triq Ta’ Ġorf sabiex jitranġa ħajt imwaqqa’
għat-triq fl-inħawi tal-Għejun. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
3. Talba mingħand Rose Magro ta’ Triq Ġnien Imrik sabiex jitranġa ħajt tas-sejjieħ
imwaqqa’ fl-inħawi ta’ Għajn Xejba. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
4. Talba mingħand Rita Azzopardi ta’ ‘Ta’ Ħaqqu’, Vjal it-Tmienja ta’ Settembru,
sabiex isiru sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar fil-kantuniera bejn Vjal it-Tmienja ta’
Settembru u Triq Marija Bambina. Il-Kunsill qabel li din it-talba għandha terġa’ tiġi
diskussa wara li jiġu konklużi x-xogħlijiet ta’ asfaltar fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru.
5. Talba mingħand Emmanuel Custò ta’ 3, Triq ġdida fi Triq Parisot, sabiex jitranġa ħajt
tas-sejjieħ imwaqqa’ fi Triq Tal-Fellies. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
6. Talba mingħand Marthese Bugeja ta’ ‘Xewqitna’, Triq San Ġorġ Preca, sabiex
titranġa l-bankina quddiem ir-residenza tagħha. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.
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7. Talba mingħand John Paul Sciberras ta’ ‘Il-Ħolma’, Triq San Ġorġ Preca, sabiex
titranġa l-bankina quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.
8. Talba mingħand Josephine Cassar ta’ 70, Triq Ta’ Ġorf, sabiex titwaħħal mera faċċata
tar-residenza tagħha. Il-Kunsill qabel li għandna ngħidu lis-Sinjura Cassar sabiex
iġġib l-approvazzjoni bil-miktub ta’ sid ir-residenza ta’ faċċata tagħha qabel ma
titwaħħal il-mera mitluba.
9. Talba mingħand Emmanuel Formosa ta’ ‘Sacred Heart’, Triq it-28 ta’ April 1688,
sabiex jitranġa bis-siment passaġġ li hemm fi sqaq fi Triq il-Knisja. Il-Kunsill qabel li
għandna niċċekkjaw mar-resident biex naraw eżattament fiex tikkonsisti t-talba
tiegħu.
10. Talba mingħand Alfred Bajada ta’ N.B., Triq Marsalforn, sabiex titranġa l-bankina
quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
11. Talba mingħand il-Kunsilliera Maria Grima għan-nom ta’ diversi residenti sabiex isir
xogħol ta’ patching fi Triq Għajn Xejba. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
12. Talba mingħand Victoria Vella ta’ N.B., Sqaq fi Triq l-Għejun, sabiex titqaxxar biċċa
mit-triq quddiem ir-residenza tagħha u tingħata l-patching bil-hot rolled asphalt. IlKunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
13. Talba mingħand Josephine Sultana ta’ ‘Tal-Ħawlija’, Triq l-Għar ta’ Ninu, sabiex isir
xogħol ta’ patching f’din it-triq u jinqatgħu s-siġar li hemm fl-aħħar parti ta’ din ittriq. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
14. Talba mingħand Victoria Sultana ta’ 115/116, Triq Jannar, sabiex isir xogħol ta’
patching quddiem ir-residenza tagħha. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
15. Ilment mingħand il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar dwar ħofra fonda li hemm filkantuniera bejn Triq San Ġorġ Preca u Triq Parisot. Il-Kunsill qabel li għandna
ninkarigaw lill-kuntrattur Victor Hili sabiex jagħmel ix-xogħol ta’ patching bil-hot
rolled asphalt.
16. Talba mingħand Carmel Mercieca ta’ 34, Pjazza l-Vittorja, sabiex issir rampa bissiment fl-inħawi tal-Għeżien. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
17. Talba mingħand Ian Bonello ta’ N.B., Triq Ta’ Bullara, sabiex issir ħadida taż-żibel
faċċata tal-isqaq fejn joqgħod hu. Il-Kunsill qabel li għandna ngħidu lis-Sur Bonello
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sabiex iġib l-approvazzjoni bil-miktub ta’ sid ir-residenza ta’ faċċata tiegħu qabel ma
titwaħħal din il-ħadida.
18. Ilment mingħand il-Kunsillier Dr. Joseph Attard dwar ħofor fondi li hemm fi Trejqet
Ġużeppi Sultana. Il-Kunsill qabel li għandna nibagħtu lill-ħaddiema assenjati magħna
biex jagħmlu x-xogħol ta’ patching neċessarju f’din it-triq.
19. Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius biex issir tabella ġdida li tindika l-isem
ta’ Triq Ġwann Marija Camilleri. Is-Sindku Joe Cordina qal li din it-tabella diġa’ ġiet
ordnata skont kif ġie deċiż f’laqgħa preċedenti tal-Kunsill. Ser niċċekkjaw dwarha.

Approvazzjoni tal-pagamenti
Il-Kunsill approva unanimament l-iskeda ta’ pagamenti annessa mal-minuti bleċċezzjoni ta’ żewġ pagamenti fejn il-Kunsilliera Dr. Joseph Attard u Dr. Kevin
Cutajar astjenew fuq il-pagamenti tal-Korporazzjoni Enemalta u parti mill-pagament
tal-Avukat Dr. Carmelo Galea LLD li jirrigwardja l-assistenza legali li ngħata sSindku Joe Cordina fil-kawża li għandu fil-konfront tiegħu rigward xogħol li kien sar
biex jerġa’ jinfetaħ għall-pubbliku l-passaġġ li jwassal għall-bajja ta’ Għajn Barrani.
Ġie deċiż li għandna nġibu ruling mingħand id-Dipartiment tal-Kunsilli Lokali dwar
dawn iż-żewġ pagamenti qabel ma jsir il-ħlas.

Aġġornament
Il-Kunsill iddeċieda li l-laqgħa li jmiss għandha ssir nhar it-Tnejn 23 ta’ Marzu 2015
fil-5.30pm b’aġenda li tkun komunikata aktar ‘il quddiem.
Il-laqgħa spiċċat fit-7.45pm.

Joe Cordina
Sindku

Ivan Attard
Segretarju Eżekuttiv
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