Minuti tat-tliet mija u għaxar laqgħa tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra li
saret nhar it-Tnejn 23 ta’ Marzu 2015 fil-5.30pm fl-uffiċċju
amministrattiv tal-Kunsill. Din hija wkoll il-wieħed u erbgħin laqgħa
tas-sitt leġislatura ta’ dan il-Kunsill.
Il-laqgħa bdiet b’dawn il-membri preżenti:
Sindku:
Viċi Sindku:
Kunsilliera:

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

Ambaxxatriċi lokali taż-żgħażagħ: Manuela Bugeja
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 309 li saret nhar it-Tlieta
17 ta’ Frar 2015 wara li jsiru l-korrezzjonijiet meħtieġa.
Punti mqajma mill-minuti
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. Huwa qal li dan ix-xogħol mhux parti mill-proġett ‘Network of Leisure Parks
in Xagħra’ u għaldaqstant mhux ser jiġi iffinanzjat mill-programm Leader tal-Unjoni
Ewropea.
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Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar jekk irnexxielnix nakkwistaw kwotazzjoni
oħra għax-xogħol ta’ manutenzjoni fi Triq l-Imqades. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li
sa issa għandna f’idejna l-istima tal-Perit Edward Scerri li tammona għal € 7,380.56c
u qed nistennew kwotazzjoni oħra.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq il-laqgħa
li kellha ssir ma’ rappreżentanti tal-Korporazzjoni għax-Xogħol u t-Taħriġ (ETC)
dwar opportunitajiet ta’ impjieg li jeżistu għall-persuni b’diżabilita’. Is-Sindku Joe
Cordina wieġeb li l-Kunsill diġa’ wera d-dispożizzjoni tiegħu li jikkollabora ma’ din
il-Korporazzjoni fl-organizazzjoni ta’ din il-laqgħa u għandna korrispondenza li ser
tiġi diskussa aktar tard matul din il-laqgħa.

Approvazzjoni tal-minuti tal-laqgħa b’urġenza
Il-Kunsill approva unanimament il-minuti tal-laqgħa b’urġenza li saret nhar it-Tnejn 9
ta’ Marzu 2015 fil-5.30pm fl-uffiċċju amministrattiv wara li jsiru l-korrezzjonijiet
meħtieġa.

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’,
aġġudikazzjoni tat-tenders 01/2015, 02/2015, 03/2015 u 04/2015, 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
huwa kważi komplut. Jonqos ftit xogħol żgħir fuq il-playing field ta’ Vjal it-Tmienja
ta’ Settembru u fuq il-belvedere li jinsab fil-parti ta’ isfel ta’ Triq Gajdoru. Linstallazzjoni tad-dawl f’dan il-belvedere ser issir sal-aħħar ta’ Marzu 2015. Is-Sindku
Joe Cordina informa lill-Kunsill li kien hemm suġġeriment mir-residenti li joqogħdu fi
Triq Gajdoru sabiex issir katusa li tilqa’ l-ilma tax-xita li jinġabar hemmhekk. Huwa
ippreżenta lill-Kunsill stima għal dan ix-xogħol. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir. Il-Kunsilliera eletti f’isem il-Partit Nazzjonalista qalu li huma kienu qed
jaqblu li jsir dan ix-xogħol bil-kundizzjoni li hemm biżżejjed fondi għal dan il-għan.
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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. Fuq mistoqsija talKunsilliera Dr. Joseph Attard u Dr. Kevin Cutajar dwar il-bdil tal-main tad-drenaġġ fi
Pjazza l-Vitorja, is-Sindku Joe Cordina qal li l-pjan oriġinali ma kienx li jinbidel dan
il-main minħabba li l-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma kienet qalet li dan il-main
kien għadu f’kundizzjoni tajba. Madankollu, wara insistenza min-naħa tagħna, ilKorporazzjoni aċċettat li tibdel dan il-main peress li huwa antik ħafna. IlKorporazzjoni hija lesta li tħallas għal-leanmix tal-mili tat-trinka li m’għandux jaqbeż
il-valur ta’ € 6,000. Ma’ dan, il-Korporazzjoni ser tipprovdi wkoll il-pajpijiet, issaddles u l-covers tal-manholes. Il-Kunsill mhu ser joħroġ l-ebda fondi għal dan ixxogħol. Rigward l-asfaltar ta’ Vjal it-Tmienja ta’ Settembru, is-Sindku Joe Cordina
informa lill-Kunsill li x-xogħol fuq l-ewwel parti ta’ din it-triq ser ikun lest salĠimgħa 27 ta’ Marzu 2015 biex hekk, din il-parti tkun miftuħa għall-festi tal-Għid.
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. Dan ix-xogħol ser jikkumplimenta x-xogħol ta’ asfaltar ta’ Pjazza lVitorja li qed isir min-naħa tal-Ministeru għal Għawdex.
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. Kif kien diġa’ qal fil-laqgħa preċedenti tal-Kunsill, isSindku sostna li dan ix-xogħol mistenni jkun kompletament konkluż sal-aħħar ta’
Marzu 2015.
5. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li għadna kemm iffirmajna kuntratt malMinisteru tal-Iżvilupp Sostenibbli, Ambjent u Tibdil fil-Klima li fih ingħatajna ssomma ta’ € 30,000 biex nimplimentaw proġett ta’ urban greening fil-lokalita’. Għaċċerimonja tal-iffirmar ta’ dan il-kuntratt li saret fi Ġnien Pawlu Boffa, Paola Malta,
nhar it-Tnejn 16 ta’ Marzu 2015, attenda hu flimkien mas-Segretarju Eżekuttiv Ivan
Attard. Is-Sindku Joe Cordina qal li l-proġett kollu jikkonsisti f’xiri ta’ planters u
numru ta’ siġar indiġeni biex jitħawlu fi Pjazza l-Vitorja, Vjal it-Tmienja ta’
Settembru, iż-żewġ belvederes ta’ Triq Gajdoru, il-ġnien tal-Mitħna, il-playing field,
il-belvedere li jinsab fl-inħawi tal-Qaċċa u l-belvedere ta’ San Marzjal. Huwa propona
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u l-Kunsill qabel li peress li din hija l-aħħar laqgħa ta’ dan il-Kunsill, it-tenders għal
dan ix-xogħol għandhom jinħarġu minn amministrazzjoni ġdida.
6. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nimxu marrakkomandazzjoni tal-Bord ta’ Aġġudikazzjoni li twaqqaf fil-laqgħa b’urġenza tad-9
ta’ Marzu 2015 biex jaġġudika l-offerti li ntefgħu għal tender 01/2015. Dan it-tender
jirrelata ma’ xogħol ta’ tisbieħ fir-roundabout ta’ Triq Marsalforn, irranġar ta’ sqaq
pubbliku fi Triq Gajdoru u xogħol ta’ tisbieħ fi ġnien pubbliku fi Triq John Otto
Bayer. Dan ix-xogħol ser ikun parzjalment iffinanzjat minn Miżura 413.6 talProgramm Leader tal-Unjoni Ewropea (Landscaping Call). Fid-dawl ta’ dan, isSindku propona u l-Kunsill qabel li din l-offerta għandha tingħata lill-kuntrattur
Joseph Mercieca li kellu l-irħas offerta kwotata, liema offerta tammonta għal €
89,583.29c.
Rigward tender 02/2015 li jirrelata max-xogħol ta’ provvista u installazzjoni ta’
għamara tat-triq (street furniture) għal Pjazza l-Vitorja u li ser ikun iffinanzjat minn
Miżura 313 tal-Programm Leader tal-Unjoni Ewropea, is-Sindku Joe Cordina informa
lill-Kunsill li l-Bord ta’ Aġġudikazzjoni għadu ma wasalx għal deċiżjoni finali dwar
min għandu jingħata din l-offerta. Huwa qal li dan il-Bord diġa’ ltaqa’ darbtejn dwar
din l-offerta u għandu jerġa’ jiltaqa’ nhar it-Tnejn 30 ta’ Marzu 2015 fis-1pm fluffiċċju amministrattiv tal-Kunsill. Fid-dawl ta’ dan, is-Sindku propona u l-Kunsill
qabel li deċiżjoni finali dwar din l-offerta pubblika għandha tittieħed minn
amministrazzjoni ġdida.
Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nimxu marrakkomandazzjoni tal-Bord ta’ Aġġudikazzjoni li twaqqaf fil-laqgħa b’urġenza tad-9
ta’ Marzu 2015 biex jaġġudika l-offerti li ntefgħu għal tender 03/2015. Dan it-tender
jirrelata ma’ provvista u installazzjoni ta’ dawl dekorattiv fi Pjazza l-Vitorja u ser ikun
iffinanzjat minn Miżura 313 tal-Programm Leader tal-Unjoni Ewropea. Fid-dawl ta’
dan u peress li kien hemm kuntrattur wieħed li issottometta l-offerti tiegħu, is-Sindku
propona u l-Kunsill qabel li din l-offerta għandha tingħata lill-kuntrattur Richard
Cauchi għas-somma ta’ € 80,364.67c.
Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li sad-data tal-għeluq tas-sottomissjoni talofferti għal tender 04/2015 li jirrigwardja l-kostruzzjoni ta’ bankini fix-Xagħra, kien
hemm sitt kuntratturi li tefgħu l-offerta tagħhom kif ġej:

Kuntrattur

Kostruzzjoni ta’ Bankini (€)
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Gatt Tarmac Limited

€ 1787.00c

George Xerri

€ 1570.80c

Jason Gauci

€ 1756.00c

Joseph Mercieca

---------------------------------

Mario Bugeja

€ 2013.30c

Lawrence Attard

€ 1430.00c
(Ma kienx hemm garanzija bankarja
mal-offerta mitfugħa)

Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nitolbu l-parir tekniku talPerit Edward Scerri dwar dawn l-offerti qabel nieħdu deċiżjoni dwar din il-materja.
7. Is-Sindku Joe Cordina irrefera għaċ-ċelebrazzjonijiet ta’ Jum ix-Xagħra li jiġu
organizzati ta’ kull sena mill-Kunsill Lokali matul l-aħħar ġimgħa ta’ April. Huwa
propona u l-Kunsill qabel li għall-attivitajiet ta’ Jum il-Lokalita’, għandna nużaw listess programm tal-attivitajiet li għamilna fis-sena 2014 li kienu jinkludi l-attivitajiet
għall-anzjani, Jum il-Librerija u l-Quddiesa. Rigward iċ-ċerimonja li matulha jiġi
ippreżentat il-premju ‘Ġieħ ix-Xagħra’ lill-persuna li tkun kwalifikat għalih, is-Sindku
Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li din iċ-ċerimonja għandha tinżamm fis-Sala
‘Dun Alwiġ Camilleri’ fil-Każin tas-Soċjeta’ Filarmonika Victory f’data li tkun deċiża
minn amministrazzjoni ġdida. Kien hemm qbil ukoll li l-formola ta’ nominazzjoni
għall-premju ‘Ġieħ ix-Xagħra’ għandha titqassam fir-residenzi kollha tal-lokalita’
wara l-11 ta’ April, jum l-elezzjoni tal-Kunsill. Il-Quddiesa ta’ Jum ix-Xagħra ser issir
nhar it-Tlieta 28 ta’ April 2015, jum it-327 anniversarju mit-twaqqif tal-Parroċċa
tagħna, fis-7pm fil-Knisja Bażilika ta’ Marija Bambina.

Materji oħra:
8. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li sad-data tal-għeluq tas-sottomissjoni talofferti għall-ġbir tal-iskart domestiku, liema tender ħarġet b’mod konġunt bejn ilKunsilli Lokali tax-Xagħra, Ta’ Sannat u x-Xewkija, kien hemm żewġ kuntratturi li
tefgħu l-offerti tagħhom. Dawn kienu l-kumpanija KIP Gozo Limited u Sharlon
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Mercieca. Is-Sur Mercieca ġie awtomatikament skwalifikat minħabba li ma
ippreżentax garanzija bankarja mal-offerta tiegħu.
Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandu jinħatar bord li jkun
magħmul mit-tliet Segretarji Eżekuttivi rispettivi flimkien ma’ rappreżentant legali u
membru indipendenti biex jaġġudikaw l-offerta tal-kumpanija KIP Gozo Limited.
Għaldaqstant, bħala rappreżentant tal-Kunsill Lokali tagħna, is-Segretarju Eżekuttiv
Ivan Attard ser ikun membru ta’ dan il-Bord.
9. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nibagħtu ittra lillOnorevoli Ministru Dr. Anton Refalo, Ministru għal Għawdex, biex nirringrazzjawh
tax-xogħol fejjiedi li sar mill-ħaddiema tal-Ministeru tiegħu fil-manutenzjoni ta’ Triq
is-Sellum li ilha fi stat diżastruż għal diversi snin b’detriment għar-residenti Xagħrin li
jagħmlu użu minnha.

Qari tal-Korrispondenza:
1. E-mail mingħand Maria Bartolo Galea, Manager tal-Inclusive Employment Services
Division fil-Korporazzjoni tax-Xogħol u t-Taħriġ (ETC), li fiha qed titlob ilkollaborazzjoni tal-Kunsilli Lokali sabiex din il-Korporazzjoni torganizza sessjoni ta’
informazzjoni għal dawk il-persuni b’diżabilita’ li jixtiequ jsibu impjieg biex
tinfurmahom bl-opportunitajiet li jeżistu f’dan ir-rigward. Il-Kunsill qabel li għandu
jikkollabora ma’ din il-Korporazzjoni fl-organizzjoni ta’ din is-sessjoni.
2. E-mail mingħand Caroline Fenech, uffiċjal fi ħdan in-National Audit Office, li fiha
qed tinforma lill-Kunsill li dan l-Uffiċċju rċieva l-financial statements tal-Kunsill
għas-sena 2014. Il-Kunsill innota l-kontenut.
3. E-mail mingħand Joseph Callus, Segretarju Permanenti fil-Ministeru tat-Trasport, li
fiha qed jitlob lill-Kunsill sabiex jikkunsidra li jċaqlaq il-parking spaces li hemm
riservati ħdejn it-Tempji tal-Ġgantija għall-vetturi li jaħdmu bl-elettriku minflok li
jnaqqashom. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nitolbu lillMinisteru sabiex dawn il-parking spaces jiġu rilokati għal ħdejn il-Mitħna Ta’ Kola.
4. E-mail mingħand Maria Theresa Portelli, rappreżentanta tal-Kummissjoni Nazzjonali
għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza, li fiha qed tistieden rappreżentanza mill-Kunsill
Lokali sabiex tattendi għall-Konferenza Nazzjonali bit-tema ‘Gender Pay Gap’ li saret
nhar il-Ġimgħa 6 ta’ Marzu 2015. Il-Kunsill innota l-kontenut.
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5. E-mail mingħand il-Kumpanija ‘HR Consulta’ li fiha qed tistieden rappreżentanza
mill-Kunsill sabiex tattendi għal seminar dwar il-politika li sar nhar il-Ħamis 26 ta’
Frar 2015. Il-Kunsill innota l-kontenut.
6. E-mail mingħand Joe Morana, koordinatur tac-CDRT, li fiha qed jistieden lisSegretarji Eżekuttivi tal-Kunsill Lokali sabiex jattendu għal seminar bit-tema
‘Implementing Green Public Procurement in Local Councils’. Dan is-seminar sar nhar
it-Tnejn 23 ta’ Marzu fl-10.30am u għalih attenda s-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard.
7. Ċirkulari mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali li fiha qed tinforma lill-Kunsilliera
kollha bl-opportunita’ li qed tagħti sabiex għoxrin Kunsillier iżuru Brussell fuq żjara
ta’ informazzjoni dwar l-istituzzjonijiet Ewropej bejn it-Tlieta 2 u l-Ħamis 4 ta’ Ġunju
2015. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna ninnominaw lillViċi Sindku Aaron Agius għal din l-opportunita’.
8. E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha qed jistiednu lill-Kunsilliera kollha u
lill-kandidati prospettivi għall-Elezzjoni tal-Kunsilli Lokali sabiex tattendu għal kors
ta’ taħriġ li sar nhar it-Tnejn 2 ta’ Marzu 2015 fil-bini tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli
Lokali. Il-Kunsill innota l-kontenut.
9. E-mail mingħand Mario Zammit, uffiċjal mid-Dipartiment tal-Agrikultura fi ħdan ilMinisteru tal-Ambjent, li fiha qed jistieden lill-Kunsill Lokali sabiex jipparteċipa filwirja annwali tal-Imnarja li ser issir nhar il-Ħadd 28 u t-Tnejn 29 ta’ Ġunju 2015
f’Malta. Dawk interessati għandhom jinfurmaw lill-istess Ministeru sa mhux aktar
tard minn nhar it-Tnejn 1 ta’ Ġunju. Il-Kunsill innota l-kontenut.
10. E-mail mill-Kunsill Malti għall-Arti li fiha l-Kunsilli Lokali qed jiġu nfurmati li
għadu kemm tnieda fond bl-isem ‘Komunitajiet Kreattivi’ li jiffoka fuq attivitajiet
artistiċi u kulturali li jinħolqu mill-komunita’ u li jinvolvu u jindirizzaw primarjament
lill-komunitajiet lokali. L-għan ta’ dan il-fond huwa li jagħti opportunitajiet ta’ taħriġ,
riċerka u żvilupp ta’ proġetti artistiċi mmexxija mill-komunita’ għall-komunita’. IlKunsill innota l-kontenut.
11. E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha qed jinforma lill-Kunsill li dDipartiment ser jorganizza taħriġ għall-impjegati tal-Kunsilli Lokali bl-isem ‘Insaħħu
l-kompetenzi għal Servizz Pubbliku effiċjenti permezz tal-użu tas-servizzi elettroniċi
tal-Gvern’. Għal dan it-taħriġ ser tattendi l-Assistant Principal Josephine Sultana
għan-nom tal-Kunsill Lokali tagħna.
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12. E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha qed jinforma lill-Kunsill li flokkażjoni ta’ Jum il-Mara, is-Segretarjat Parlamentari għall-Gvern Lokali flimkien
mad-Dipartiment għall-Gvern Lokali nedew inizjattiva ta’ għoti ta’ demm. IsSegretarjat stieden lill-Kunsilliera nisa kollha biex jipparteċipaw f’din l-attivita’ li
saret nhar is-Sibt 7 ta’ Marzu fiċ-Ċentru tal-Għoti tad-Demm fi Gwardamangia. IlKunsill innota l-kontenut.
13. E-mail mill-Bord tal-Governanza Lokali rigward ilmenti dwar ħsarat ta’ vetturi f’toroq
li huma responsabbli għalihom il-Kunsilli Lokali. Il-Kunsill innota l-kontenut.
14. E-mail mingħand Marie-France Mailhos li fiha qed titlob lill-Kunsill sabiex
jikkonferma l-parteċipazzjoni tiegħu fl-Agricultural Fair li ser issir f’Chevaigné nhar
is-Sibt 12 ta’ Settembru 2015. Is-Sinjura Mailhos qed titlob ukoll xi informazzjoni
dwar il-grupp li ser jipparteċipa f’din il-fiera. Is-Sindku Joe Cordina propona u lKunsill qabel li għandna nikkonfermaw il-parteċipazzjoni tagħna f’dan l-avveniment.
15. E-mail mis-Sur Joseph Abela mid-Dipartiment tal-Kunsilli Lokali li fiha qed jinforma
lill-Kunsill li ġaladarba x-xogħol ta’ tqegħid tal-high tension cable fi Pjazza l-Vitorja
ser isir minn entita’ pubblika u jista’ jsir biss mill-Korporazzjoni Enemalta, idDipartiment ma jsib l-ebda oġġezzjoni. Il-Kunsill innota l-kontenut.
16. Ċirkulari mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali li fiha qed tinforma lill-Kunsilli
Lokali li ‘Din l-Art Ħelwa’ ser torganizza tours bil-gwida fil-Knisja tal-Vitorja, il-Belt
Valletta. Dawn it-tours isiru kuljum, mit-Tnejn sal-Ġimgħa, bejn id-9.30am u t3.30pm. Il-Kunsill innota l-kontenut.
17. Ċirkulari mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali li fiha qed tinforma lill-Kunsilli
Lokali li l-Awtorita’ ta’ Malta dwar il-Komunikazzjoni flimkien mal-istess
Assoċjazzjoni se tkun qed torganizza inizjattiva bl-isem ‘Web Check’ sabiex tgħin
lill-Kunsilli Lokali ta’ Malta u Għawdex itejbu l-preżenza tagħhom fuq l-internet. IlKunsill innota l-kontenut.
18. E-mail mingħand Marie-France Mailhos li fiha qed tinforma lill-Kunsill dwar proġett
ġdid li ser ikun parzjalment iffinanzjat mill-programm ‘Erasmus +’ tal-Unjoni
Ewropea bit-tema ‘agricultural farms and local supply value-production chain’. IsSindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nitolbu lis-Sinjura Mailhos
sabiex tagħtina aktar informazzjoni dwar dan il-proġett.
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19. E-mail mingħand Josette Ellul, rappreżentanta ta’ Heritage Malta, li fiha qed tinforma
lill-Kunsill b’offerta li qed toffri Heritage Malta sabiex il-Kunsilli Lokali jkunu
jistgħu jorganizzaw mawra kulturali għal wirja kbira fil-Palazz tal-Inkwiżitur. Liskema ta’ roħs konsiderevoli fil-prezz tad-dħul fil-Palazz tal-Inkwiżitur ġiet estiża
sal-Ġimgħa 1 ta’ Mejju 2015. Il-Kunsill innota l-kontenut.
20. E-mail mingħand Peter Gingell, uffiċjal fi ħdan l-Awtorita’ Maltija għall-Ambjent u lIppjanar (MEPA), li fiha qed jinforma lill-Kunsill li din l-Awtorita’ fetħet
konsultazzjoni pubblika dwar il-‘Guidelines for Outdoor Catering Areas’. Issottomissjonijiet għandhom isiru sa mhux aktar tard mit-Tnejn 23 ta’ Marzu 2015. IlKunsill innota l-kontenut.
21. E-mail mingħand Marlene Muscat, rappreżentanta tal-Europe Direct, li fiha qed
tistieden rappreżentanza mill-Kunsill sabiex tattendi għal sessjonijiet ta’ informazzjoni
dwar il-programmi ‘Creative Europe’ u ‘Erasmus +’ iffinanzjati minn fondi tal-Unjoni
Ewropea. Għal dawn is-sessjonijiet ser jattendi s-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard.
22. E-mail mingħand Adrian Mifsud mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha qed
jistieden lis-Sindku u/jew lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jattendi għat-tnedija tanNational Training Strategy for Local Councils in Malta. Din iċ-ċerimonja saret nhar lErbgħa 18 ta’ Marzu 2015. Il-Kunsill innota l-kontenut.
23. Memo 05/2015 maħruġ mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali dwar Skema ta’ Għajnuna
Finanzjarja għall-Korsijiet Lifelong Learning 2015-2016. Il-Kunsill innota l-kontenut.
24. Ittra mingħand Mario Azzopardi, Chairperson tal-Bord ta’ Evalwazzjoni tal-Iskema
Proġetti Kapitali, li fiha qed jinforma lill-Kunsill li l-Bord approva li jgħin fit-twettiq
tal-proġett tar-rikostruzzjoni ta’ Triq Marsalforn. Il-bord approva s-somma ta’ €
55,000 għas-sena 2015 biex ikun jista’ jiġi implimentat dan il-proġett. Il-Kunsill
innota l-kontenut.
25. E-mail mingħand l-Inġinier Charlie Camilleri mill-Korporazzjoni għas-Servizzi talIlma li fiha qed tinforma lill-Kunsill li l-Korporazzjoni ser tgħin fil-proġett li qed isir
biex jinbidlu l-mains tad-drenaġġ fi Pjazza l-Vittorja. Il-Korporazzjoni hija lesta li
tħallas għal-leanmix tal-mili tat-trinka li m’għandux jaqbeż il-valur ta’ € 6,000. Ma’
dan, il-Korporazzjoni ser tipprovdi wkoll il-pajpijiet, is-saddles u l-covers talmanholes. Il-Kunsill innota l-kontenut.
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26. E-mail mingħand Jesmond Xerri li fiha qed jitlob lill-Kunsill sabiex jagħti n-no
objection ħalli jkun jista’ jorganizza summer opening festival fir-Ramla fil-lejl ta’ bejn
is-Sibt 13 u l-Ħadd 14 ta’ Ġunju 2015. Il-Kunsill qabel li għandu jagħti din in-no
objection.
27. E-mail mingħand Maria Scicluna mill-Kumitat tal-UIF li fiha qed tinforma lillKunsill li l-bilanċ ta’ flus li fadal minn dan il-fond għad-dispożizzjoni tal-Kunsill
Lokali tax-Xagħra huwa ta’ € 84,131.05c. Il-Kunsill innota l-kontenut.
28. E-mail mingħand Christine Vella mill-Awtorita’ Maltija tat-Turiżmu li fiha qed
tinforma lill-Kunsill li l-Awtorita’ qed tikkunsidra li tiffinanzja passaġġ ġdid tal-injam
għall-bajja tar-Ramla l-Ħamra. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li
għandna nikkollaboraw ma’ din l-Awtorita’ biex ix-xogħol propost isir possibilment
sas-sajf li ġej.
29. E-mail mingħand Diana Vella, rappreżentanta tal-kumpanija Buzzy Kids
Entertainment, li fiha qed qed titlob l-awtorizazzjoni tal-Kunsill Lokali sabiex din ilkumpanija tkun tista’ torganizza attivita’ għal grupp ta’ tmenin student/a fil-parking
area viċin il-bajja tar-Ramla l-Ħamra matul l-ewwel ġimgħa ta’ Ġunju. Din ilkumpanija qed titlob ukoll permess biex tinstalla tliet inflatable rides f’din l-istess
żona. Il-Kunsill qabel li għandu jagħti n-no objection tiegħu għal din l-attivita’.
30. E-mail mingħand Ivana Farrugia, rappreżentanta tal-Kummissjoni Familja, li fiha qed
tinforma lill-Kunsill li l-Kummissjoni Familja ser tkun qed torganizza ċ-ċerimonja talgħoti tal-Premju ‘Familja Qalb tad-Deheb’. In-nominazzjonijiet għandhom jaslu
għand din il-Kummissjoni sa mhux aktar tard minn nhar il-Ħadd 26 ta’ April 2015. IlKunsill innota l-kontenut.
31. Ittra mingħand Josephine Azzopardi f’isem l-Għaqda Drammatika fi ħdan l-Azzjoni
Kattolika tax-Xagħra fejn irreferiet għall-kollaborazzjoni tal-Kunsill fl-organizazzjoni
tad-dramm ‘Ġesu’ ta’ Nazaret’ li sar bejn is-7 u d-9 ta’ Marzu li għadda. Hija infurmat
lill-Kunsill li l-ispiża totali telgħet għal € 386.50c. Is-Sinjura Azzopardi qed titlob lillKunsill jiffinanzja l-kumplament tal-ispiża li hu ta’ € 186.50c. Il-Kunsill qabel ma’
dan.

Ilmenti mir-residenti:
1. Talba mingħand Mikelina Hili ta’ 42, Triq it-Tiġrija, sabiex jingħata ftit siment
quddiem ir-residenza tagħha. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
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2. Talba mingħand Joseph Curmi ta’ 84, Triq Sant’Anton, sabiex jingħata ftit siment jew
konkos fil-Wied tac-Cianti. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
3. Talba mingħand il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar sabiex titranġa l-bankina quddiem irresidenza ‘September Court’ fi Triq Marsalforn. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.
4. Talba mingħand Charmaine Bigeni ta’ 56, Triq Marsalforn, sabiex titranġa l-bankina
quddiem ir-residenza tagħha. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
5. Talba mingħand is-Sindku Joe Cordina sabiex isir dustbin mal-bus stop ta’ Triq
Marsalforn. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
6. Talba mingħand is-Sindku Joe Cordina sabiex urġentament jitranġa culvert tal-ilma fi
Triq Għajn Ħosna. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
7. Talba mingħand Victoria Vella ta’ N.B., Sqaq fi Triq l-Għejun, sabiex isiru sinjali li
jipprojbixxu l-ipparkjar madwar ħames metri madwar ir-residenza tagħha. Il-Kunsill
qabel li għandna nibagħtu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.
8. Talba mingħand Marcus Gafa’ ta’ ‘Morning Star’, Triq Ġużeppi Grech, sabiex isiru
double yellow lines faċċata tar-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li għandna
niċċekkjaw mas-Sur Gafa’ biex naraw eżattament għalfejn qed issir din it-talba.
9. Talba mingħand Lawrence Sultana ta’ 15, Triq l-Għejun, sabiex titranġa rampa bissiment ma’ post li għandu fi Triq il-Qaċċa. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu
jsir.
10. Talba mingħand Joseph Micallef ta’ 5, Triq il-Kortoll, sabiex jitranġa t-taraġ li jwassal
għall-għelieqi fl-istess triq. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
11. Talba mingħand Rose Magro ta’ ‘Magro’, Triq Ġnien Imrik, sabiex urġentament
jitranġa ħajt tal-kantuni mwaqqa’ għat-triq fi Triq Għajn Xejba. Il-Kunsill qabel li dan
ix-xogħol għandu jsir.
12. Talba mingħand Philip Buttigieg ta’ 58, Triq Wied is-Simar, Qala Għawdex, sabiex
titranġa l-bankina quddiem residenza li għandu fi Triq George Mc Adam. Il-Kunsill
qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
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13. Talba mingħand Charlie Buttigieg ta’ 14, Triq San Duminku, Xewkija Għawdex,
sabiex issir rampa tas-siment ma’ għalqa li għandu fil-Wied tar-Ramla. Il-Kunsill
qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
14. Talba mingħand Anthony Vella ta’ N.B., Triq Parisot, sabiex titranġa l-bankina u rrampa ta’ quddiem ir-residenza tiegħu fl-istess triq. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.
15. Talba mingħand Mary Xerri ta’ N.B., Triq l-Imqades, sabiex jerġa’ jitwaħħal irrubbish bin ta’ ħdejn l-entratura tat-Tempji tal-Ġgantija. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir.
16. Talba mingħand Carmen Buhagiar ta’ Dorita Flats, Flat 2, Triq Ġużeppi Grech, sabiex
tiġi installata bozza ġdida mar-residenza tagħha. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.
17. Ilment mingħand ir-residenti ta’ Triq Ġorf dwar l-istat ħażin tal-aħħar parti ta’ din ittriq (quddiem ir-residenza tal-familja Mifsud). Ir-residenti qed jitolbu li din il-parti tattriq titranġa urġentament. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
18. Talba mingħand Emmanuel Formosa ta’ ‘Sacred Heart’, Triq it-28 ta’ April 1688,
sabiex jinbena l-ħajt u jitranġa bil-konkos l-isqaq fi Triq 28 ta’ April. Il-Kunsill qabel
li dan ix-xogħol għandu jsir.
19. Talba mingħand il-Kan. Dun Ġwann Bartolo ta’ 18, Triq Għajn Qamar, sabiex issir
gradilja għall-ilma tax-xita quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir.
20. Talba mingħand Giovanna Xerri ta’ N.B., Triq Sant’Anton, sabiex tinqata’ palma
infettata bil-bumunqar l-aħmar li tinsab fir-raba’ tal-Qaċċa. Il-Kunsill qabel li għandna
ninkarigaw lis-Sur Thomas Xerri ta’ Xerri’s Garden Centre biex jagħmel dan ixxogħol.
21. Talba mingħand Pawlu Spiteri ta’ 101, Triq il-Knisja, sabiex jingħata ftit siment
quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
22. Talba mingħand il-Kunsilliera Maria Grima sabiex isir xogħol ta’ patching fi Triq
Ġnien Xibla. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
23. Talba mingħand Mary Micallef ta’ 121, Triq Bullara, sabiex jingħata ftit siment
quddiem ir-residenza tagħha. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
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24. Talba mingħand Rose Bajada ta’ 92, Triq Franġisk Camilleri, sabiex jitranġa ħajt
imwaqqa’ għat-triq fi Triq Liberat Grech. Ir-residenta qed titlob li tingħata l-materjal
filwaqt li x-xogħol ser tagħmlu hi.
25. Talba mingħand Joseph Sultana ta’ N.B., Triq Għajn Qamar, sabiex jiġu irranġati lħofor li hemm fi Triq ir-Raħħâl u jitneħħa xi blat li hemm fil-wiċċ ta’ din it-triq. IlKunsill qabel li dan għandu jsir.
26. Talba mingħand Domenica Abela ta’ ‘Id-Dar ta’ Mattew’, Triq Jannar, sabiex
tinżebagħ il-kurduna tal-bankina quddiem ir-residenza tagħha. Il-Kunsill qabel li dan
ix-xogħol għandu jsir.
Il-Kunsillier Dr. Joseph Attard irtira mil-laqgħa fis-7.00pm.

Approvazzjoni tal-pagamenti
Il-Kunsill approva unanimament l-iskeda ta’ pagamenti annessa mal-minuti.

Aġġornament
Il-Kunsill iddeċieda li l-laqgħa li jmiss għandha ssir nhar it-Tnejn 27 ta’ April 2015
fil-5.30pm b’aġenda li tkun komunikata aktar ‘il quddiem.
Il-laqgħa spiċċat fis-7.30pm.

Joe Cordina
Sindku

Ivan Attard
Segretarju Eżekuttiv

13

