Minuti tat-tliet mija u tlettax-il laqgħa tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra
li saret nhar it-Tnejn 11 ta’ Mejju 2015 fil-5.30pm fl-uffiċċju
amministrattiv tal-Kunsill. Din hija wkoll it-tieni laqgħa tas-seba’
leġislatura tal-Kunsill.
Il-laqgħa bdiet b’dawn il-membri preżenti:
Sindku:
Viċi Sindku:
Kunsilliera:

Joe Cordina
Aaron Agius
Dr. Christian Zammit
Dr. Kevin Cutajar

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 312 li saret nhar it-Tnejn
4 ta’ Mejju 2015.

Approvazzjoni tal-quarterly financial report għax-xhur bejn Jannar u
Marzu 2015
Is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard ippreżenta lill-Kunsill kopja tal-quarterly financial
report għax-xhur bejn Jannar u Marzu 2015.
Dan ir-rapport juri li matul l-ewwel tliet xhur tas-sena 2015, il-Kunsill Lokali taxXagħra kellu dħul finanzjarju ta’ € 197,300.01c u ħruġ ta’ € 187,784.98c. B’hekk, ilKunsill Lokali tax-Xagħra kellu bilanċ ta’ € 9,515.03c. Dan ir-rapport huwa suġġett
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għall-aġġustamenti li jsiru mill-accountant tal-Kunsill u mill-awdituri bħala parti millproċess tal-awditjar.
Dan ir-rapport ġie approvat unanimament mill-Kunsill.

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, l-organizazzjoni tal-festival tat-tin f’Ġunju, iżżjara tal-Kunsill f’Chevaigne (Franza) f’Settembru, l-aġġudikazzjoni
tat-tender tal-ġbir tal-iskart domestiku, l-aġġudikazzjoni tat-tender
tal-kostruzzjoni tal-bankini, aġġudikazzjoni tat-tenders 02/2015 u
03/2015, ħruġ ta’ tender relatat max-xiri ta’ siġar u planters għallproġett ta’ urban greening fil-lokalita’, l-organizazzjoni tal-Kunċetrt
tal-Milied 2015 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 is-sitt siti
huwa konkluż u jonqos biss li jiġu ippreżentati l-kontijiet tax-xogħol li sar fuq ilbelvedere fil-parti ta’ isfel ta’ Triq Gajdoru, il-ġnien ta’ quddiem il-Mitħna ta’ Kola u
l-playing field fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru. Is-Sindku Joe Cordina informa lillKunsill li hemm bżonn li jsir xogħol ta’ manutenzjoni fuq il-funtana li hemm fil-ġnien
ta’ quddiem il-Mitħna u fuq il-bibien tal-pompa u tal-mains tad-dawl u l-ilma fl-istess
sit. Rigward ix-xogħol fuq il-funtana, ser inġibu stima biex inkunu nistgħu
nipproċedu.
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 qed isir mill-Ministeru
għal Għawdex. Is-Sindku qal li x-xogħol miexi b’ritmu tajjeb ħafna u bħalissa qed tiġi
asfaltata t-tieni biċċa ta’ Vjal it-Tmienja ta’ Settembru. Huwa propona u l-Kunsill
qabel li għandna nkomplu nagħmlu l-pressjoni meħtieġa biex dawn ix-xogħlijiet jiġu
konklużi fl-iqsar żmien possibbli biex jitnaqqas kemm jista’ jkun l-inkonvenjent għarresidenti.
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’ Ġunju 2015 skont kif jistipula l-arranġement li għandna mal2

Gozo Action Group. Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar qal li z-zebra crossing li
preżentament tinsab fil-kantuniera bejn Vjal it-Tmienja ta’ Settembru u l-Pjazza mhux
postha hemmhekk u għandha tiġi rilokata f’post aħjar. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb
li skont il-pjanti li għandna, din iz-zebra crossing ser tiġi fil-fatt spustjata għal post
aktar ‘l isfel fl-istess triq. Il-Viċi Sindku Aaron Agius qal li ladarba ser jinħareġ ittender għax-xiri ta’ planters biex iżejnu Pjazza l-Vitorja, għandna niltaqgħu massidien tan-negozji tal-pjazza biex niddiskutu l-proposta li huma jixtru qsari li jkunu
uniformi biex hekk jinżamm l-istess stil fil-misraħ ewlieni tal-lokalita’ tagħna.
F’dan il-ħin, il-laqgħa tal-Kunsill ġiet sospiża 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 fis-5.50pm.
4. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li għadna kemm irċivejna stedina uffiċjali
mis-Sinjura Marie-France Mailhos mill-Kunsill ta’ Chevaigné fi Franza sabiex
nattendu għall-fiera annwali li ser issir nhar is-Sibt 12 u l-Ħadd 13 ta’ Settembru
2015. Is-Sindku informa lill-Kunsill li s-Sinjura Mailhos qed tistieden delegazzjoni ta’
għoxrin persuna li tkun tinkludi wkoll grupp mużikali. Il-Kunsill ta’ Chevaigné ser
jipprovdi l-akkomodazzjoni f’numru ta’ host families filwaqt li l-ispejjeż konnessi
mal-ajru jridu jiġu koperti mill-individwi li ser jipparteċipaw. Is-Sindku propona u lKunsill qabel li għandna nibdew niffurmaw id-delegazzjoni li ser tieħu sehem f’din lattivita’. Rigward grupp mużikali, huwa propona u l-Kunsill qabel li l-ewwel għandna
nikkuntattjaw lill-Fondazzjoni Kumittiva u jekk din ma taċċettax minħabba n-numru
limitat li nistgħu ntellgħu magħna, għandna nikkuntattjaw lix-Xagħra Folk Group u lil
Ta’ Verna Folk Band. Ser nikkuntattjaw ukoll lis-Sur Joseph Spiteri, propjetarju ta’
Ta’ Mena Agri Limited, u nistaqsuh dwar il-possibilita’ li jitla’ mal-Kunsill biex
jesebixxi l-prodotti tiegħu waqt din il-fiera fi Franza.
Il-Kunsillier Dr. Joseph Attard daħal għal-laqgħa fis-6.00pm.
5. 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
Mercieca. Is-Sur Mercieca ġie awtomatikament skwalifikat minħabba li ma
ippreżentax garanzija bankarja mal-offerta tiegħu. Is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard
qara l-minuti tal-laqgħa tal-bord ta’ aġġudikazzjoni li saret nhar it-Tnejn 6 ta’ April
2015 fl-uffiċċju amministrattiv tal-Kunsill Lokali Ta’ Sannat. Dan il-bord qed
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jirrakkomanda li din l-offerta għall-ġbir ta’ skart domestiku tingħata lill-kumpanija
KIP Gozo Limited. Il-Kunsill qabel ma’ din ir-rakkomandazzjoni.
6. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li għadna qed nistennew ir-rapport ta’
aġġudikazzjoni għat-tender tal-kostruzzjoni tal-bankini (tender 04/2015), it-tender talprovvista u installazzjoni ta’ għamara tat-triq għal Pjazza l-Vitorja (tender 02/2015) u
t-tender għall-provvista u installazzjoni ta’ dawl dekorattiv għal Pjazza l-Vitorja
(tender 03/2015). Fid-dawl ta’ dan, il-Kunsill qabel li dawn it-tliet offerti pubbliċi
għandhom jiġu awarded ġaladarba jkollna r-rapport ta’ aġġudikazzjoni iffirmat.
7. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna noħorġu offerta pubblika
(tender) għax-xiri ta’ siġar u planters bħala parti mill-proġett pilota ‘Urban Greening’
imniedi mill-Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli, Ambjent u Tibdil fil-Klima u li
għalih il-Kunsill Lokali tagħna ingħata finanzjament ta’ € 30,000. Is-Segretarju
Eżekuttiv Ivan Attard informa lill-Kunsill li dan it-tender ġie drafted u jinsab għand
id-Direttur tal-Parks, is-Sur Hermann Galea, għall-kummenti tiegħu.
8. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li għandna nibdew il-preparamenti tagħna
sabiex norganizzaw edizzjoni oħra tal-Kunċert tal-Milied fil-Knisja Bażilika ta’
Marija Bambina. Huwa propona u l-Kunsill qabel li għandna nikkuntattjaw lil Mro.
Dr. John Galea biex naraw il-possibilita’ li din is-sena, dan il-Kunċert isir mill-Kor
Chorus Urbanus taħt id-direzzjoni tiegħu. Il-Kunsill qabel li għandna nitkellmu
miegħu biex naraw jistax joffrilna xi tip ta’ repertorju differenti biex din l-attivita’
tkompli toħloq aktar interess fost il-pubbliku.
F’dan il-ħin, il-laqgħa ġiet sospiża sabiex il-Kunsill seta’ jitkellem mal-Assistant
Principal Josephine Sultana dwar l-organizazzjoni tal-festival tat-tin f’Ġunju li ġej. Illaqgħa tkompliet fis-7.15pm.
9. Wara li l-laqgħa tkompliet, is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li
għandna naħtru sotto-kumitat li jgħin fl-organizazzjoni tas-sitt edizzjoni tal-festival
tat-tin li ser isir nhar is-Sibt 20 u l-Ħadd 21 ta’ Ġunju 2015. Dan is-sotto-kumitat ser
ikun iffurmat mis-Sindku, il-Viċi Sindku Aaron Agius, il-Kunsillier Dr. Joseph
Attard, is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard u l-Assistant Principal Josephine Sultana.
Il-Kunsill qabel li għandna ninkarigaw lis-Sinjura Josephine Sultana sabiex tipprepara
programm ta’ din l-attivita’ fuq l-istess linji tas-snin preċedenti. Ser nikkuntattjaw lisSur Vincenzo De Leonardis sabiex jibda jikkordina d-delegazzjonijiet li ser jiġu millItalja għal dan il-festival u li ser ikunu iffurmati hekk: erba’ rappreżentanti millKunsill ta’ San Michele Salentino, żewġ rappreżentanti mill-Kunsill ta’ Atessa, żewġ
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rappreżentanti mill-Kunsill ta’ Carmignano u żewġ rappreżentanti mill-Kunsill ta’
Domus De Maria.

Materji oħra:
10. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandu jinxtara moħriet biex
jintuża mill-ħaddiema assenjati magħna għal xogħol tal-Kunsill. Dan bil-għan li
jiffaċilita x-xogħol ta’ tindif li jsir regolarment minn dawn il-ħaddiema.
11. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna noħorġu kwotazzjoni
għal servizz ta’ accountant biex tagħmel ix-xogħol neċessarju fuq l-aġġornament talfixed assets register tal-Kunsill. Dan ser isir fuq suġġeriment tas-Segretarju Eżekuttiv
Ivan Attard li ġibed l-attenzjoni tal-Kunsill dwar il-fatt li l-awditur qed isemmi dan
in-nuqqas f’kull management letter li jibgħat wara li jkun ingħalaq il-proċess talawditjar.
12. Is-Sindku Joe Cordina ġibed l-attenzjoni tal-Kunsill dwar il-ħtieġa urġenti li jsir
xogħol ta’ tindif tax-xelter li hemm quddiem Kaiser Store fi Triq it-Tiġrija. Huwa
propona u l-Kunsill qabel li għandna noħorġu tender dwar dan ix-xogħol kif ukoll
culvert tal-ilma, liema xogħol kien ġie approvat fil-laqgħa tas-27 ta’ Ottubru 2014.
13. 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
quddiem il-belvedere il-kbir fil-parti ta’ isfel tal-istess triq. Huwa ippreżenta lillKunsill stima mingħand il-kuntrattur Joseph Mercieca biex ikun jista’ jsir ix-xogħol
tat-tqegħid tal-katusi flimkien ma’ xogħol ieħor relatat. Din l-istima tammonta għassomma ta’ € 890. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir. Is-Sindku Joe Cordina
propona u l-Kunsill qabel li għandna nixtru l-pajpijiet li għandna bżonn għal dan ixxogħol biex inkunu nistgħu nipproċedu.
14. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna noħorġu sejħa għallkwotazzjonijiet biex tkun tista’ tinxtara CCTV camera għall-użu tal-Kunsill. Din
sabiex tkun tista’ tiġi installata ħdejn il-bring-in-sites fi Triq it-Tafla u fi Triq Għajn
Xejba.

Qari tal-Korrispondenza:
1. E-mail mingħand Paul Spiteri, teżorier tal-Assoċjazzjoni Nazzjonali tas-Segretarji
Eżekuttivi (ANSEK), li fiha qed jitlob lill-Kunsill sabiex iġedded is-sħubija
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korporattiva tiegħu ma’ din l-Assoċjazzjoni. Il-Kunsill qabel li din is-sħubija għandha
tiġġedded.
2. E-mail mingħand Joe Xerri, Kap tal-Iskola Primarja tax-Xagħra, li fiha qed jitlob
laqgħa mal-Kunsill li fiha jiġi diskuss l-aċċess għall-iskola mil-librerija pubblika
‘Patri Ġiġi Camilleri SJ’. Il-Kunsill qabel li għandna nistednuh biex jiġi jiltaqa’ malKunsill fil-laqgħa li jmiss.
3. E-mail mingħand Dr. Marc Sant, President tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
(AKL), li fiha qed jinforma lill-Kunsill li minħabba li d-data tal-għeluq biex jiġu
sottomessi l-ismijiet ta’ dawk il-Kunsilliera interessati li jżuru l-istituzzjonijiet
Ewropej kienet il-11 ta’ Marzu li għadda, l-ismijiet diġa’ ġew magħżula u mgħoddija
lir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea.
4. E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha qed jinforma lill-Kunsilli Lokali li lKummissjoni Nazzjonali għall-Persuni b’Diżabilita’ (KNPD) qed titlob aġġornament
dwar is-servizzi kollha, sew qodma u anke dawk ġodda, li joffru l-Kunsilli Lokali fissettur tad-diżabilita’. Din l-informazzjoni diġa’ ġiet mogħtija mis-Segretarju Eżekuttiv
Ivan Attard.
5. E-mail mingħand Charles Borg, persuna awtorizzata sabiex tipprovdi korsijiet biex
bdiewa jkunu jistgħu jakkwistaw jew iġeddu l-liċenzja tal-bexx. Huwa qed jistaqsi lillKunsill jekk aħniex interessati li nikkollaboraw miegħu fl-organizazzjoni ta’ kors
simili għall-bdiewa Għawdxin. Il-Kunsill qabel li għandna nikkuntattjaw lis-Sur Borg
u nistaqsuh jekk jixtieqx li dawn is-sessjonijiet isiru fil-lokalita’ tagħna bilkollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali tagħna.
6. E-mail mingħand Paulina Lonnroth, il-koordinatriċi tal-konferenza annwali talECAD, li fiha qed tinforma lill-Kunsill li din is-sena, din il-konferenza ser issir
f’Malta fil-11 u t-12 ta’ Mejju 2015. Il-Kunsillier Dr. Christian Zammit ser jattendi
għan-nom tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra.
7. E-mail mingħand Peter Gingell, rappreżentant tal-Awtorita’ Maltija għall-Ambjent u
l-Ippjanar (MEPA), li fiha qed jinforma lill-Kunsill li għadu kemm tnieda proċess ta’
konsultazzjoni dwar il-policy l-ġdida għar-retirement homes li hawn f’Malta. Kunsilli
Lokali u persuni privata li wrew ix-xewqa li jipparteċipaw f’dan il-proċess kellhom
ċans sal-14 ta’ April 2015 biex jissottomettu l-ideat u l-opinjonijiet tagħhom dwar dan
is-suġġett. Il-Kunsill innota l-kontenut.
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8. Minuti tal-laqgħa tal-bord ta’ aġġudikazzjoni dwar it-tender tal-ġbir tal-iskart
domestiku li saret nhar it-Tnejn 6 ta’ April fl-uffiċċju amministrattiv tal-Kunsill
Lokali Ta’ Sannat li fiha l-bord qed jirrakkomanda li din l-offerta tingħata lillkumpanija KIP Gozo Limited peress li din kienet l-unika kumpanija li issottomettiet lirħas offerta li kienet konformi sew mil-lat amministrattiv u anke mil-lat tekniku. IlKunsill innota l-kontenut. Din il-materja diġa’ ġiet diskussa waqt din il-laqgħa.
9. E-mail mingħand Josianne Callus, Segretarja tal-Kor ‘Gaulitanus’, li fiha qed tinforma
lill-Kunsill li din is-sena, il-festival annwali ‘Gaulitana’ organizzat mill-istess Kor ser
isir bejn is-Sibt 11 u l-Ħadd 24 ta’ Mejju 2015. Fil-lokalita’ tagħna, ser ikun
organizzat Kunċert fuq l-orgni tal-Bażilika ta’ Marija Bambina nhar il-Ħamis 7 ta’
Mejju u l-Kunċert finali fil-Knisja Bażilika nhar il-Ħadd 24 ta’ Mejju fit-8.30pm. IlKunsill innota l-kontenut.
10. E-mail mingħand Frank Buhagiar, rappreżentant tal-Kummissjoni Nazzjonali Persuni
B’Diżabilita’ (KNPD), li fiha qed jinforma lill-Kunsill li f’Għawdex għadu kemm
infetaħ uffiċċju ġdid tal-KNPD li jinsab fl-Iskola Primarja u Special Unit f’Ta’
Sannat. Il-Kunsill innota l-kontenut.
11. Memo 06/2015 maħruġ mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali dwar depożitar ta’ flus filkont tal-bank tal-Kunsill Lokali. Il-Kunsill innota l-kontenut.
12. E-mail mingħand Dorothy Vassallo, uffiċjal fl-Uffiċċju tal-President ta’ Malta, li fiha
qed tinforma lill-Kunsill l-‘Informal Carer Award’. Dan l-unur jingħata lil persuna li
tkun qed tieħu ħsieb persuna vulnerabbli. In-nominazzjonijiet għal dan l-unur talPresident jintlaqgħu sa mhux aktar tard minn nhar il-Ħamis 7 ta’ Mejju 2015. IlKunsill innota l-kontenut.
13. E-mail mingħand Etienne Scicluna mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha qed
jinforma lill-Kunsill li ġaladarba d-deċiżjoni li jsir ix-xogħol ta’ tindif fil-passaġġ ta’
Għajn Barrani kienet ittieħdet mill-Kunsill, l-ispejjeż tal-avukat Dr. Carmelo Galea
għandhom jitħallsu mill-Kunsill. Din l-email intbagħtet bħala risposta għall-email li lKunsill bagħat lid-Dipartiment wara li fil-laqgħa ta’ qabel, il-Kunsillier Dr. Joseph
Attard kien oġġezzjona għall-kont li Dr. Carmelo Galea bagħat lill-Kunsill f’dan irrigward.
F’dan il-mument, inqrat e-mail li ntbagħtet mill-Kunsillier Dr. Joseph Attard għannom tiegħu u tal-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar li fiha qed jiġbed l-attenzjoni tasSegretarju Eżekuttiv Ivan Attard li fl-email li ntbagħtet lid-Dipartiment dwar dan il7

każ, id-Dipartiment ma kienx mgħarraf li l-proċeduri li hemm kontra s-Sindku Joe
Cordina huma ta’ natura kriminali. Għaldaqstant, il-Kunsilliera Dr. Joseph Attard u
Dr. Kevin Cutajar sostnew il-pożizzjoni tagħhom li huma kontra li l-ispejjeż
imsemmija għandhom jitħallsu mill-Kunsill.
Is-Sindku Joe Cordina sostna l-pożizzjoni tiegħu li din il-kawża tirrigwardja xogħol
ta’ tindif li kien approvat unanimament mill-Kunsill u għaldaqstant dawn l-ispejjeż
għandhom jitħallsu mill-Kunsill peress illi ordna biex ix-xogħol ta’ tindif kif kien
approvat mill-Kunsill.
Wara diskussjoni, ġie deċiż li għandha tinġab kjarifika oħra mid-Dipartiment dwar din
il-materja fejn fiha jiġu inklużi d-dettalji dwar il-każ kif kien spjegat fl-email
mibgħuta mill-Kunsillier Dr. Joseph Attard.
14. Memo 07/2015 maħruġ mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali dwar il-laqgħat tar-reġjuni.
Id-Dipartiment qiegħed ifakkar lis-Sindki li kemm-il darba huma ma jkunux jistgħu
jattendu għal-laqgħat tar-reġjun, is-Sindku għandu jiddelega lill-Viċi Sindku jew
Kunsillier ieħor li jkun jista’ jattendi minfloku. Dan sabiex ma jkunx hemm ilproblema ta’ nuqqas ta’ quorum għal dawn il-laqgħat. Il-Kunsill innota l-kontenut.
15. E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali dwar l-Iskema ‘Cinema Digitisation’
imnedija mill-Kunsill tal-Arti għall-anzjani. Il-Kunsill innota l-kontenut.
16. E-mail mingħand Germana Giorgerini, President tal-Kumitat tal-Ġemellaġġ talKunsill ta’ Suvereto fl-Italja, li fiha qed tistaqsi jekk il-Kunsill Lokali tax-Xagħra hux
interessat li jibda proġett ta’ ġemellaġġ ma’ dan il-Kunsill. Il-Kunsill innota lkontenut.
17. Ittra mingħand l-Għaqda tan-Nar ‘VMB 1973’ li fiha din l-Għaqda qed titlob ilkollaborazzjoni tal-Kunsill fl-organizazzjoni ta’ attivita’ kulturali fis-7 ta’ Settembru
2015. Il-Kunsill qabel li għandu jikkollabora ma’ din l-Għaqda bi spiża li ma teċċedix
is-somma ta’ € 1000.
18. Memo 08/2015 maħruġ mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali dwar il-ftehim kollettiv
għall-ħaddiema klerikali tal-Kunsilli Lokali/Kumitat Reġjonali 2012-2016. Il-Kunsill
innota l-kontenut.
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19. E-mail mill-Kumitat tar-Reġjuni tal-Unjoni Ewropea dwar proċess ta’ konsultazzjoni
pubblika rigward il-Birds and Habitats Directive. Dan il-proċess infetaħ fil-15 ta’
April u jagħlaq fil-15 ta’ Mejju 2015. Il-Kunsill innota l-kontenut.
20. E-mail mingħand Ruth Debono, President tal-ME CFS & Fibromyalgia Alliance
Malta, dwar il-ġurnata mondjali iddedikata għall-persuni li jbatu minn din ilkundizzjoni medika. Din il-ġurnata tinżamm fit-12 ta’ Mejju. Il-Kunsill innota lkontenut.
21. E-mail mingħand Peter Gingell, rappreżentant tal-Awtorita’ Maltija għall-Ambjent u
l-Ippjanar (MEPA), li fiha qed jinforma lill-Kunsill bil-proċess li ser jimplimenta lGvern Ċentrali bil-għan li jkun hemm reviżjoni tas-Supplementary Planning Guidance
for Child Day Care Facilities. Il-Kunsill innota l-kontenut.
22. Memo 09/2015 maħruġ mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali dwar il-kodiċi ta’ etika
għar-rappreżentanti eletti tal-Gvern Lokali. Il-Kunsill innota l-kontenut.
23. E-mail mingħand Paul Gatt, President tal-Assoċjazzjoni Nazzjonali tas-Segretarji
Eżekuttivi (ANSEK), li fiha qed jistieden lis-Segretarju Eżekuttiv u/jew
rappreżentanza mill-Kunsill sabiex tattendi għal sessjoni ta’ informazzjoni dwar ilPjan Nazzjonali għall-Immaniġġjar tal-Iskart, liema sessjoni saret nhar it-Tlieta 28 ta’
April 2015 fl-Impjant ta’ Sant’Antnin f’Marsascala, Malta. Il-Kunsill innota lkontenut.
24. E-mail mingħand Marie-France Mailhos li fiha bagħtet l-awguri tagħha u tal-Kunsill
ta’ Chevaigné lill-Kunsill Lokali l-ġdid li ġie elett fl-elezzjoni tal-11 ta’ April 2015.
Hija tenniet l-istedina tagħha lill-Kunsill sabiex jagħmel żjara fi Franza flimkien ma’
grupp mużikali lokali għall-fiera tal-agrikultura li ser tkun organizzata fit-12 u t-13 ta’
Settembru 2015. Din il-materja diġa’ ġiet diskussa aktar kmieni matul din il-laqgħa.
25. Ċirkulari maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali dwar it-tqassim ta’ cards li
jintużaw mill-passiġġieri li jagħmlu użu mis-servizz tat-trasport pubbliku madwar
Malta u Għawdex. Il-Kunsill innota l-kontenut.
26. Ċirkulari maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali dwar l-inizjattiva
‘WebCheck’ sabiex tgħin lill-Kunsilli Lokali ta’ Malta u Għawdex sabiex itejbu lpreżenza tagħhom fuq l-Internet. Il-Kunsill innota l-kontenut.
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27. Memo 10/2015 maħruġ mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali dwar għajnuna finanzjarja
lill-Kunsilli Lokali li għandhom ir-responsabbilita’ ta’ librerija lokali. Il-Kunsill qabel
li għandna nissottomettu l-applikazzjoni tagħna għal din l-għajnuna finanzjarja.
28. E-mail mingħand George Bonello għan-nom ta’ Ta’ Verna Folk Band li fiha qed
jinforma lill-Kunsill li din il-band ġiet mistiedna sabiex tippromwovi l-kultura Maltija
ġewwa Costa Brava fi Spanja bejn is-7 u t-12 ta’ Ottubru 2015. Is-Sur Bonello qed
jistaqsi biex jara jekk hemmx xi skema li nistgħu nibbenefikaw minnha ilkoll peress li
l-flights u nofs l-accomodation mhux ser ikunu koperti. Il-Kunsill qabel li għandna
nirreferu lis-Sur Bonello għand is-Sezzjoni tal-Kultura fi ħdan il-Ministeru għal
Għawdex.
29. E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha qed jistiednu lis-Sindki sabiex
jattendu għall-ewwel forum ta’ Sindki mill-Unjoni Ewropea, l-Amerika Latina u lKaribew. Dan ser isir nhar il-Ħamis 4 ta’ Ġunju 2015 fi Brussell, il-Belġju. Il-Kunsill
innota l-kontenut.
30. Ċirkulari mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali dwar seminar li jittratta lopportunitajiet ta’ finanzjament li jeżistu fi ħdan l-Unjoni Ewropea. Dan is-seminar
ser isir nhar it-Tlieta 19 ta’ Mejju 2015 fil-Lukanda Palace, Ta’ Sliema, bejn l10.00am u s-2.00pm. Il-Kunsill innota l-kontenut.
31. E-mail mingħand Maria Di Domenico, rappreżentanta tal-kumpanija KOPIN, li fiha
qed tinforma lill-Kunsill li din il-kumpanija ser torganizza sessjoni ta’ informazzjoni
għall-bdiewa dwar l-effett serra nhar il-Ħamis 15 ta’ Mejju 2015 fil-farm tal-Gvern
fix-Xewkija. Il-Kunsill innota l-kontenut.
32. E-mail mingħand Nicoletta Mestieri b’informazzjoni u dettalji dwar il-proġett li qed
jiġi koordinat mill-Provinċja ta’ Parma fl-Italja dwar il-vjolenza domestika fost innisa. Il-Kunsill innota l-kontenut.
33. Ittra mingħand Antoine Mercieca, fundatur u Direttur tal-Kor ‘Santa Ċeċilja’, li fiha
qed iġedded it-talba tiegħu lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra sabiex jipparteċipa filKunċert tal-Milied 2015. Il-Kunsill ma aċċettax din it-talba.
34. E-mail mingħand Charles Hili mill-Uffiċċju tal-Kultura li fiha qed jagħti d-dettalji
dwar il-Quddiesa u ċ-ċerimonja kommemorattiva tas-Sette Giugno li ser issir nhar ilĦadd 7 ta’ Ġunju 2015 mill-5.00pm ‘il quddiem. Il-Kunsill innota l-kontenut.
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35. E-mail mingħand Maria Zammit mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha qed
tinforma lill-Kunsill li l-Assistant Principal Josephine Sultana ġiet maħtura Aġent
Segretarju Eżekuttiv tal-Kunsill Lokali San Lawrenz b’effett minn nhar it-Tlieta 5 ta’
Mejju 2015. Il-Kunsill innota l-kontenut.
36. E-mail mingħand Carmel Attard, Segretarju tal-Għaqda Teatrali fi ħdan l-Azzjoni
Kattolika tax-Xagħra, li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill fl-organizazzjoni
ta’ serata teatrali bl-isem ‘Talenti Xagħrin’ li ser tittella’ fil-bini tal-Azzjoni Kattolika
nhar il-Ħadd 17 ta’ Mejju 2015 mis-6.30pm ‘il quddiem. Il-Kunsill qabel li għandna
nikkollaboraw ma’ din l-Għaqda fl-organizazzjoni ta’ din l-attivita’ bi spiża li ma
teċċedix is-somma ta’ € 150.
37. Ittra mingħand Michael Portelli, Segretarju tax-Xagħra Historical Re-enactment
Organisation, li fiha qed jinforma lill-Kunsill li din l-għaqda bħalissa qed taħdem
sabiex matul is-sajf li ġej terġa’ ittella’ l-ispettaklu ‘Xagħratale’ bl-iskop li tingħata
aktar promozzjoni lill-wirt storiku marbut mar-raħal tax-Xagħra. Is-Sur Portelli qed
jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra fl-organizazzjoni ta’ dawn lattivitajiet kulturali. Il-Kunsill qabel li jikkollabora ma’ din l-Għaqda florganizazzjoni ta’ dan l-ispettaklu bi spiża li ma teċċedix is-somma ta’ € 1500.
38. Ittra mingħand Dione Lautier li fiha qed jitlob lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra sabiex
jagħtih in-no objection ħalli jkun jista’ jorganizza attivita’ u kunċert mużikali bissehem tal-band lokali ‘Tribali’ nhar il-Ġimgħa 7 u s-Sibt 8 ta’ Awwissu 2015. IlKunsill qabel li għandu jagħti n-no objection mitluba.
39. E-mail mingħand Dr. Aaron Attard Hili LLD li fiha qed jinforma lill-Kunsill li flokkażjoni tal-ħamsin anniversarju mill-Ordinazzjoni Saċerdotali tal-Arċipriet
Emeritus Mons. Ewkaristiku Sultana, huwa ser jippubblika bijografija tiegħu sabiex
tibqa’ tifkira tal-ħidma tiegħu b’riżq il-lokalita’ tax-Xagħra kemm dik pastorali u
kemm profana. Dr. Attard Hili qed jitlob lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra sabiex
jikkollabora miegħu finanzjarjament f’din il-pubblikazzjoni. Il-Kunsill ma aċċettax
din it-talba.
40. Ittra mingħand Amanda Abela, Segretarja tal-Bord ta’ Ko-Finanzjament, li fiha qed
tinforma lill-Kunsill li l-Bord approva l-applikazzjoni tagħna għall-ko-finanzjament
tal-proġett ‘Enhancing the charming characteristics of Xagħra’ u ser jallokalna ssomma ta’ € 33,843.86c għal dan il-proġett. Il-Kunsill innota l-kontenut.
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41. Ittra mingħand Amanda Abela, Segretarja tal-Bord ta’ Ko-Finanzjament, li fiha qed
tinforma lill-Kunsill li l-Bord approva l-applikazzjoni tagħna għall-ko-finanzjament
tal-proġett ‘Festival of Gozitan Traditional Food in Xagħra’ u ser jallokalna s-somma
ta’ € 9,074.11c għal dan il-proġett. Il-Kunsill innota l-kontenut.
42. Ittra mingħand Josephine Sultana f’isem l-Għaqda Teatrali fi ħdan iċ-Ċirklu tażŻgħażagħ li fiha qed tinforma lill-Kunsill li din l-Għaqda ser ittella’ l-kummiedja ‘Ittieġ tal-kunjata ta’ Pupull’ nhar is-Sibt 30 u l-Ħadd 31 ta’ Mejju 2015. Is-Sinjura
Sultana qed titlob lill-Kunsill sabiex jikkollabora ma’ din l-Għaqda fl-organizazzjoni
ta’ din il-kummiedja. Il-Kunsill qabel li għandna nikkollaboraw ma’ din l-Għaqda florganizazzjoni ta’ din l-attivita’ bi spiża li ma teċċedix is-somma ta’ € 150.

Ilmenti mir-residenti:
1. Talba mingħand Maryanne Grima ta’ ‘The Holy Family’, Triq il-Mitħna, sabiex isiru
sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar madwar metru fuq kull naħa tal-garaxx tar-residenza
tagħha. Il-Kunsill qabel li din it-talba għandha titressaq għall-approvazzjoni ta’
Transport Malta.
2. Talba mingħand il-Korp tal-Pulizija sabiex jerġgħu jitpoġġew is-sinjali tan-‘No
Parking’ fi Triq Masri. Dawn is-sinjali kienu hemm imma tneħħew meta tlesta xxogħol ta’ asfaltar ta’ Triq Marsalforn. Il-Kunsill ma aċċettax din it-talba.
3. Talba mingħand Michael Bajada ta’ Zeus Flat, Flat 8, Triq Marsalforn, sabiex
jitpoġġew tabelli ‘Slow Down’ u ‘slippery’ fi Triq Marsalforn ħdejn id-daħla talPergla billi l-vetturi qed jiskiddjaw u jagħmlu xi ħsarat. Ser niċċekkjaw eżatt marresident biex naraw xi jrid.
4. Talba mingħand Rose Bonello ta’ 90, Triq Santa Verna, sabiex isir sinjal direzzjonali
fi Pjazza Sant’Anton li juri d-direzzjoni lejn iċ-ċentru tax-Xagħra u lejn Marsalforn.
Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
5. Talba mingħand Salvu Bartolo ta’ 60, Triq Ta’ Ġorf, sabiex isiru sinjali li jipprojbixxu
l-ipparkjar fil-kantuniera bejn Triq Ta’ Ġorf u l-isqaq fejn hemm Tal-Lajku
Confectionery. Il-Kunsill qabel li din it-talba għandha titressaq għall-approvazzjoni ta’
Transport Malta.
6. Talba mingħand Doreen Mercieca ta’ Triq it-28 ta’ April 1688 sabiex issir rampa bissiment quddiem garaxx li għandha fl-istess triq, quddiem iċ-Ċirklu taż-Żgħażagħ. IlKunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
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7. Talba mingħand Carmel Attard ta’ ‘L’Etoile’, Triq it-Tiġrija, sabiex issir gradilja talilma quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
8. Talba mingħand Mikelina Sultana ta’ ‘Saint Joseph’, Triq Ġnejna, sabiex isir xogħol
ta’ tikħil u żebgħa mal-bankina quddiem ir-residenza tagħha. Il-Kunsill qabel li dan
ix-xogħol għandu jsir.
9. Talba mingħand Julie Bigeni ta’ Triq it-Tiġrija sabiex isiru sinjali li jipprojbixxu lipparkjar quddiem il-ħanut tagħha. Il-Kunsill qabel li din it-talba għandha titressaq
għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.
10. Talba mingħand Joe Attard Tabone ta’ 23, Triq Jannar, sabiex isir reserved parking
għad-disabled quddiem ‘Villa Lawretana’ fi Triq Marija Bambina. Il-Kunsill ma
aċċettax din it-talba peress li diġa’ hemm reserved parking għad-disabled fl-istess triq.
11. Talba mingħand Victor Muscat ta’ 8, Triq l-Ispiera, sabiex tissewwa Triq l-Għejun
bil-konkos minħabba li t-triq tinsab fi stat ħażin. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.
12. Talba mingħand Joseph Refalo ta’ 15, ‘Żernieq’, Triq Ta’ Gajdoru, sabiex jitranġa ssiment li hemm mal-ħitan fi Triq Għajn Xejba. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.
13. Talba mingħand Joseph Refalo ta’ 15, ‘Żernieq’, Triq Ta’ Gajdoru, sabiex isiru sinjali
li jipprojbixxu l-ipparkjar quddiem l-entratura prinċipali tal-ġibjun fi Triq John Otto
Bayer. Il-Kunsill qabel li din it-talba għandha titressaq għall-approvazzjoni ta’
Transport Malta.
14. Talba mingħand Manolita Farrugia ta’ ‘Mayflower’, Vjal it-Tmienja ta’ Settembru,
sabiex titbaxxa l-bankina quddiem ir-residenza tagħha. Il-Kunsill qabel li din ilmaterja għandha tiġi diskussa mal-Perit Angelo Portelli li huwa responsabbli mixxogħol ta’ asfaltar li qed isir mill-Ministeru għal Għawdex fi Vjal it-Tmienja ta’
Settembru.
15. Talba mingħand Loreto Portelli ta’ 14, Triq tal-Masri, sabiex isir ftit siment quddiem
ir-residenza tiegħu biex ma jkunx hemm aktar ħaxix. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.
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16. Talba mingħand Rita Xerri ta’ N.B., Triq Ta’ Karkar, sabiex Triq Mannar terġa’ tiġi
two way minħabba li qed ikollha inkonvenjent kbir biex tidħol id-dar. Il-Kunsill ma
aċċettax din it-talba.
17. Talba mingħand Victor Sultana ta’ 178, Triq Marsalforn, sabiex titbaxxa r-rampa ta’
quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
18. Talba mingħand Victor Agius ta’ ‘Terrae’, Vjal it-Tmienja ta’ Settembru, sabiex
tissewwa l-bankina u r-rampa ta’ quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan
ix-xogħol għandu jsir wara li jitlesta x-xogħol ta’ asfaltar fl-istess triq.
19. Talba mingħand Mary Collins ta’ ‘Dar Dun Ben’, Triq Sruġ, sabiex jingħata ftit
siment mad-dawra tal-ħajt tar-residenza tagħha bl-iskop li ma jibqax jidħol aktar ilma
fid-dar. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
20. Talba sabiex titwaħħal mera faċċata ta’ sqaq fi Triq Ta’ Ġorf minħabba li r-residenti li
jkunu ħerġin bil-vetturi tagħhom minn dan l-isqaq ma jkunux jistgħu jaraw min ikun
ġej minn Triq Mannar. Il-Kunsill aċċetta din it-talba bil-kundizzjoni li jkun hemm ilkunsens ta’ sid il-post li miegħu ser titwaħħal din il-mera.
21. Talba mingħand Anthony Bugeja ta’ 40, ‘Dar il-Kenn’, Triq Jannar, sabiex titwaħħal
mera mal-ħanut ‘Five-A-Day’ Fi Triq it-Tiġrija. Il-Kunsill aċċetta din it-talba bilkundizzjoni li jkun hemm il-kunsens ta’ sid in-negozju li miegħu ser titwaħħal din ilmera.
22. Talba mingħand ir-Rev. Kan. Dun Ġwann Sultana ta’ 65, ‘Mater Dei’, Triq Jannar,
sabiex jitranġa l-asfalt ta’ quddiem ir-residenza tiegħu peress li l-livell ġie ftit għoli u
qed jinġema ħafna ilma meta tagħmel ix-xita. Il-Kunsill qabel li għandna nitolbu lparir tekniku tal-Perit Edward Scerri dwar din il-materja.
23. Talba mingħand Victoria Ackernan ta’ 1A, ‘Ta’ Pinu’, Triq Bullara, sabiex titranġa rrampa bis-siment u ssir bankina quddiem ir-residenza tagħha. Il-Kunsill qabel li dan
ix-xogħol għandu jsir.
24. Talba mingħand l-Inġinier Mario Galea sabiex jiġu irranġati ż-żewġ bibien tal-ħadid li
hemm fil-ġnien ta’ quddiem il-Mitħna Ta’ Kola u li fihom hemm il-mains tal-ilma u
tad-dawl peress li dawn jistgħu joħolqu periklu għat-tfal. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir.
25. Talba mingħand Maureen Attard ta’ San Martin Court, Flat 1, Triq Ġnien Xibla,
sabiex isiru sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar madwar metru fuq kull naħa tal-garaxx
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tal-flats. Il-Kunsill qabel li din it-talba għandha titressaq għall-approvazzjoni ta’
Transport Malta.
26. Talba mingħand il-Kunsillier Dr. Christian Zammit sabiex (i) isir tindif bis-sweeper fi
Triq Liberat Grech; (ii) isir xogħol ta’ patching fi Triq it-Tafla u (iii) isir tindif
quddiem l-iskips ta’ Triq il-Knisja peress li hemm ammont kbir ta’ ħġieġ imkisser. IlKunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
27. Ilment mingħand Charlie Debono rigward żewġ reserve parkings li hemm fi Triq
Għajn Ħosna viċin il-bajja tar-Ramla l-Ħamra. Bejn dawn iż-żewġ parkings, hemm
parking ieħor li qed jifridhom u li qed ikun ta’ inkonvenjent kbir. Is-Sur Debono qed
jitlob li dawn il-parkings jiġu ħdejn xulxin. Il-Kunsill qabel li dan il-każ għandu jiġi
riferut lil Transport Malta.
28. Talba mingħand George Xerri ta’ ‘Joseph’, Triq Ġnien Xibla, sabiex issir rubbish
hanger man-naħa tar-residenza tiegħu. Il-Kunsill aċċetta din it-talba.
29. Talba mingħand Joseph Refalo ta’ 15, ‘Żernieq’, Triq Gajdoru, sabiex isir xogħol bilbobcat fl-inħawi ta’ Għajn Wajtar u fit-Triq tar-Ramla. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir.
30. Talba mingħand Joseph Portelli ta’ ‘Rosevic’, Triq Ġnien Imrik, sabiex issir kaxxa talparking quddiem ir-residenza 29A, Pjazza l-Vittorja. Il-Kunsill ma aċċettax din ittalba.
31. Talba mingħand Laurence Teuma ta’ Triq il-Mitħna sabiex titwaħħal hand dryer fillatrina pubblika li hemm ħdejn l-Għar ta’ Calypso. Il-Kunsill qabel li din il-hand dryer
għandha tiġi installata.
32. Talba mingħand Aldo Bajada ta’ ‘Razzett Bjanka’, Triq Ta’ Ġorf, sabiex isir għatu
akbar tal-fossa tad-drenaġġ li hemm quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li
dan ix-xogħol għandu jsir.
33. Talba mingħand il-Grupp tal-Abbatini tal-Parroċċa tax-Xagħra sabiex isiru sinjali li
jipprojbixxu l-ipparkjar ftit ‘l isfel mill-bieb prinċipali taċ-Ċentru tal-Vokazzjonijiet fi
Triq Ġużeppi Rapa. Il-Kunsill qabel li din it-talba għandha titressaq għallapprovazzjoni ta’ Transport Malta.
34. Talba mingħand il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar sabiex jitwaħħlu numru ta’ bankijiet
madwar il-playing field. Il-Kunsill qabel li din it-talba għandha terġa’ tiġi diskussa
wara li jkun ġie ċertifikat ix-xogħol li sar fuq il-playing field bħala parti mill-proġett
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‘Network of Leisure Parks in Xagħra’ iffinanzjat minn Miżura 313 tal-Programm
Leader tal-Unjoni Ewropea.
35. Ilment mingħand il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar għan-nom ta’ diversi residenti dwar
is-sitwazzjoni preżenti ta’ parking bl-addoċċ fit-triq ta’ ħdejn l-Azzjoni Kattolika. Dan
qed isir minkejja li hemm is-sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar fuq iż-żewġ naħat tattriq. Il-Kunsill qabel li għandna nġibu din is-sitwazzjoni għall-attenzjoni ta’ Transport
Malta biex jibagħtu l-uffiċjali tagħhom ħalli jagħmlu l-enforcement meħtieġ.

Approvazzjoni tal-pagamenti
Il-Kunsill approva unanimament l-iskeda ta’ pagamenti annessa mal-minuti bleċċezzjoni tal-pagamenti tas-Sur Mark Attard u l-pagamenti tal-kumpanija Gatt
Enterprises Limited li tirrigwardja xiri ta’ konkos għal diversi xogħlijiet tal-Kunsill.
Il-Kunsillier Dr. Joseph Attard astjena fuq iż-żewġ pagamenti tas-Sur Mark Attard
minħabba kunflitt ta’ interess.
Rigward il-kontijiet ippreżentati mill-kumpanija Gatt Enterprises Limited, ilKunsillier Dr. Kevin Cutajar ġibed l-attenzjoni tal-Kunsill li huwa ilu għal diversi
xhur jitlob li fl-iskeda tal-pagamenti li tintbagħat qabel il-laqgħa, ikun hemm
deskrizzjoni dettaljata ta’ fejn ikun sar ix-xogħol tal-konkos. Huwa qed jitlob li
jingħata kopja tal-invoices kollha tal-kumpanija Gatt Enterprises Limited.
Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li l-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar kellu ċ-ċans kollu biex
jistaqsi dwar xi pagamenti peress li l-iskeda tinbagħat qabel il-laqgħa. Il-Kunsilliera
Dr. Joseph Attard u Dr. Kevin Cutajar wieġbu lis-Sindku billi qalu li l-iskeda
intbagħatet filgħodu u għaldaqstant ma kellhomx żmien biżżejjed biex jistaqsu dwar
dawn il-pagamenti.
Is-Sindku Joe Cordina qal li ġaladarba l-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar qed joġġezzjona
għall-kontijiet tal-kumpanija Gatt Enterprises Limited, dawn il-kontijiet għandhom
jitressqu fil-laqgħa li jmiss biex b’hekk Dr. Cutajar ikollu ċ-ċans kollu li jara dawn ilkontijiet. Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar wieġeb li s-Sindku Joe Cordina għandu
maġġoranza fil-Kunsill u għaldaqstant jista’ xorta waħda jressaq dawn il-kontijiet
waqt din il-laqgħa pero’ jekk jiġri dan huwa ser jivvota kontra. Is-Sindku qal li ma
jagħmilx sens li dawn il-kontijiet jitressqu jekk hemm Kunsillier li esprima dik ilpożizzjoni.

Aġġornament
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Il-Kunsill iddeċieda li l-laqgħa li jmiss għandha ssir nhar it-Tlieta 9 ta’ Ġunju fil5.30pm b’aġenda li tkun komunikata aktar ‘il quddiem.
Il-laqgħa spiċċat fit-8.30pm.

Joe Cordina
Sindku

Ivan Attard
Segretarju Eżekuttiv
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