Minuti tat-tliet mija u sittax-il laqgħa tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra li
saret nhar it-Tnejn 24 ta’ Awwissu 2015 fil-5.30pm fl-uffiċċju
amministrattiv tal-Kunsill. Din hija wkoll il-ħames laqgħa tas-seba’
leġislatura tal-Kunsill.
Il-laqgħa bdiet b’dawn il-membri preżenti:
Sindku:
Viċi Sindku:
Kunsilliera:

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

Ambaxxatriċi lokali taż-żgħażagħ: Maribel Bajada
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 315 li saret nhar it-Tlieta
21 ta’ Lulju 2015 wara li jsiru l-korrezzjonijiet meħtieġa.

Punti mqajma mill-minuti
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar x’ġie diskuss fil-laqgħa li saret bejn isSindku Joe Cordina, is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard u l-Arċipriet Mons. Carmelo
Refalo rigward il-festa ta’ Marija Bambina. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li din ilmaterja ser tiġi diskussa aktar tard matul din il-laqgħa.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq ix-xogħol
ta’ tiswija tal-funtana li hemm fil-ġnien ta’ quddiem il-Mitħna Ta’ Kola. Peress li x1

xogħol propost mill-inġinier Joseph Azzopardi jaqbeż il-budget li għandu l-Kunsill
għad-dispożizzjoni tiegħu biex ikun jista’ jwettaq dan il-proġett, is-Sindku Joe
Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna ninkarigaw lil Salvu Bonello biex
jagħmel disinn ta’ kif nistgħu nirranġaw din il-funtana b’mod modest. Ser ngħidu
wkoll lill-iskultur Xagħri Victor Agius biex jippreżenta disinn ta’ skultura li tista’
titpoġġa f’din il-funtana.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp dwar it-Triq
tal-Wied tal-Għejun peress li din tinsab fi stat perikoluż. Is-Sindku Joe Cordina
wieġeb li, bħalma ġie deċiż fl-aħħar laqgħa tal-Kunsill, aħna tlabna l-awtorizazzjoni
ta’ Transport Malta biex din it-triq tingħalaq għat-traffiku u sar ukoll rapport formali
lill-Pulizija. Peress li għadna ma rċivejna l-ebda risposta għal din it-talba tagħna, isSindku propona u l-Kunsill qabel li għandna nerġgħu niktbu lil Transport Malta biex
ngħidu li jekk ma ningħatawx risposta fi żmien jumejn, il-Kunsill ser jieħu ħsieb
jagħlaq din it-triq għat-traffiku. Dan sabiex il-Kunsill ma jinżammx responsabbli għal
xi inċidenti li jistgħu jiġru minħabba l-istat attwali tal-istess triq.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq issitwazzjoni tal-ħabel li jindika ż-żoni tal-għawm fil-bajja tar-Ramla l-Ħamra. IsSindku Joe Cordina wieġeb li minkejja li ktibna dwar din il-materja diversi drabi, sa
fejn jaf hu ma kien hemm ebda żblokk fuq din il-kwistjoni. Huwa propona u l-Kunsill
qabel li għas-sena li ġejja, għandna nagħmlu laqgħa mal-entitajiet konċernati kmieni
qabel ma jibda s-sajf biex naraw li dan il-ħabel jitpoġġa kif dejjem sar fis-snin
preċedenti.

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, iż-żjara tal-Kunsill f’Chevaigné f’Settembru,
l-aġġudikazzjoni tal-kwotazzjoni għat-tindif tat-toroq fil-jiem tal-festa
ta’ Marija Bambina, aġġudikazzjoni tal-kwotazzjoni għas-servizz ta’
accountant tal-Kunsill, ħruġ ta’ kwotazzjoni għat-tiżjin tat-toroq fi
żmien il-Milied, l-organizazzjoni tal-Kunċert tal-Milied, il-permessi
tal-bejjiegħa li jarmaw temporanjament fil-festa, it-tiġdid talkuntratti relatati mat-tindif tal-uffiċċju tal-Kunsill u l-assistenza fiċĊentru ta’ Matul il-Jum għall-anzjani 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 minn Miżura 313 (l2

ewwel sejħa) tal-Programm Leader tal-Unjoni Ewropa. Is-Sindku informa lill-Kunsill
li x-xogħol fuq is-sitt siti huwa konkluż u li matul din il-laqgħa ser jitressaq għallapprovazzjoni tal-Kunsill il-kont relatat max-xogħol ta’ tisbieħ li sar fil-ġnien ta’
quddiem il-Mitħna Ta’ Kola. Hekk kif joħroġ il-pagament min-naħa tagħna, dan ser
jintbagħat lill-Paying Agency biex ikunu jistgħu jgħaddulna l-flus pendenti. Ser
nibqgħu wkoll ninsistu mal-istess Paying Agency sabiex dawn jagħlqu l-claims kollha
tagħna mill-aktar fis possibbli sabiex f’Settembru nkunu nistgħu nħallsu l-aħħar kont
li jirrelata max-xogħol ta’ tisbieħ li sar fl-għalqa ta’ maġenb il-playing field fi Vjal itTmienja ta’ Settembru. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li peress li lproċedura biex il-Kunsill jakkwista bridging loan għal dan il-proġett hija kumplikata,
għandna naraw kif nistgħu nħallsu dawn il-kontijiet mill-allokazzjoni finanzjarja
annwali li nirċievu mingħand il-Gvern Ċentrali.
2. Is-Sindku Joe Cordina ta aġġornament lill-Kunsill dwar ix-xogħlijiet ta’ pavimentar
ġdid ta’ Pjazza l-Vitorja, liema xogħol qed ikun iffinanzjat minn Miżura 313 (it-tieni
sejħa) tal-Programm Leader tal-Unjoni Ewropea. Is-Sindku informa lill-Kunsill li xxogħol tal-pavimentar u l-culvert tal-ilma huwa konkluż u diġa’ ġie ippreżentat lewwel kont mill-kumpanija Road Construction Company Limited li ser jintbagħat lillPaying Agency wara li jkun ġie iċċertifikat mill-project manager u konsulent tekniku
Edward Scerri. Dan peress li l-Kunsill Lokali tax-Xagħra kien ibbenefika minn
advanced payment taħt din is-sejħa.
Biex il-proġett ikun konkluż, jeħtieġ li issa jiġu nstallati l-għamara tat-triq u l-fanali
dekorattivi. Peress li l-kuntratturi rispettivi infurmaw verbalment lill-Kunsill li dan ixxogħol mistenni jiġi installat fil-bidu ta’ Ottubru 2015, is-Sindku Joe Cordina propona
u l-Kunsill qabel li għandna nitolbu lill-Paying Agency sabiex jestendu d-deadline talproġett sal-31 ta’ Ottubru 2015. Il-Viċi Sindku Aaron Agius qal li għandna nitolbu
lill-Korporazzjoni Enemalta sabiex jagħtuna data approssimattiva ta’ meta il-wires
tad-dawl li preżentament jinsabu mwaħħlin mal-faċċati tad-djar residenzjali tal-Pjazza
jinqalgħu u jitgħaddew minn taħt l-art.
Fuq nota oħra relatata, is-Sindku Joe Cordina qal li huwa jinsab infurmat li l-offerta
pubblika għall-asfaltar tal-Pjazza ser toħroġ matul din il-ġimgħa. Ix-xogħol tal-asfaltar
ser isir min-naħa tal-Ministeru għal Għawdex.
3. Is-Sindku Joe Cordina ta aġġornament lill-Kunsill dwar ix-xogħol li qed isir bħala
parti mill-proġett ‘Enhancing the Charming Characteristics in Xagħra’, liema xogħol
huwa parzjalment iffinanzjat mill-Miżura 413.4 (Landscaping 2nd call) tal-Unjoni
Ewropea. Is-Sindku informa lill-Kunsill li x-xogħol jinsab fl-aħħar fażijiet tiegħu.
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Jonqos biss li jitħawlu xi siġar fil-ġnien pubbliku ta’ Triq John Otto Bayer u firroundabout ta’ Triq Marsalforn. Malli l-kontijiet jiġu iċċertifikati mill-konsulent
tekniku tal-proġett il-Perit Edward Scerri, dawn ser jintbagħtu immedjatament lillPaying Agency peress li l-Kunsill irċieva advanced payment taħt din is-sejħa.
4. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li wasalna fl-aħħar preparamenti tagħna bi
tħejjija għaż-żjara li l-Kunsill ser jagħmel f’Chevaigné, Franza, bejn il-Ġimgħa 11 u tTnejn 14 ta’ Settembru 2015. Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li matul l-ewwel
ġimgħa ta’ Settembru għandha ssir laqgħa għal dawk kollha li ser jattendu biex ilparteċipanti jiġu infurmati bil-programm ta’ attivitajiet li ser ikollna.
5. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li sad-data tal-għeluq tas-sottomissjoni ta’
kwotazzjonijiet għat-tindif tat-toroq fil-jiem tal-festa ta’ Marija Bambina, intefgħet
offerta waħda. Din l-offerta intefgħet mix-Xagħra United Football Club u tammonta
għas-somma ta’ € 5,310 (VAT inkluża).
Is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard ġibed l-attenzjoni tal-Kunsill li dan l-ammont
jaqbeż il-massimu stabbilit mir-Regolamenti Finanzjarji tal-Kunsilli Lokali għal għoti
ta’ xogħol permezz ta’ kwotazzjoni. Fid-dawl ta’ dan, is-Sindku Joe Cordina propona
u l-Kunsill qabel li għandna nippruvaw naslu fi ftehim max-Xagħra United Football
Club dwar din l-offerta pubblika.
6. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li sad-data tal-għeluq tas-sottomissjoni ta’
kwotazzjonijiet għal servizz ta’ accountant tal-Kunsill, intefgħu żewġ offerti kif ġej:

Kuntrattur / Kumpanija

Total (inkluż il-VAT)

Parker & Randall Turner
GM & Associates Limited

€ 3127
€ 5310

Il-Kunsill qabel li din il-kwotazzjoni għandha tingħata lill-kumpanija Parker &
Randall Turner li kellha l-irħas offerta kwotata.
7. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna noħorġu kwotazzjoni
għat-tiżjin ta’ Vjal it-Tmienja ta’ Settembru u Pjazza l-Vitorja għal żmien il-Milied.
8. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li ninsabu għaddejjin bil-preparamenti
tagħna għall-organizazzjoni tal-Kunċert annwali tal-Milied. Bi qbil mal-Arċipriet
Mons. Carmelo Refalo, dan il-Kunċert ser isir nhar il-Ħadd 27 ta’ Diċembru 2015 fis4

7.00pm fil-Knisja Bażilika ta’ Marija Bambina. Kif diġa’ ġie deċiż f’laqgħat
preċedenti tal-Kunsill, dan il-Kunċert ser isir bis-sehem tal-Kor Chorus Urbanus u lorkestra taħt id-direzzjoni ta’ Mro. Dr. John Galea. Kif ġara fis-snin li għaddew ser
tintbagħat stedina uffiċjali lill-President ta’ Malta, l-E.T. Marie-Louise Coleiro Preca,
biex tattendi għal dan il-Kunċert li matulu jinġabru donazzjonijiet b’riżq il-Malta
Community Chest Fund.
9. Is-Sindku Joe Cordina ippreżenta lill-Kunsill kopja tal-pjanta riveduta tal-gabbani li
jarmaw bl-ikel matul il-jiem tal-festa fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru. Il-Viċi Sindku
Aaron Agius reġa’ sostna l-pożizzjoni tiegħu f’isem ukoll l-Għaqda tal-Armar u rresidenti ta’ Vjal it-Tmienja ta’ Settembru li huwa kontra li dawn il-gabbani jibqgħu
jarmaw f’din it-triq. Dan minħabba li qed iħallu ħafna ħmieġ warajhom kawża tal-fatt
li s-sidien tagħhom mhumiex qed inaddfu, minħabba li qed jagħmlu ħafna ħsara lillpavaljuni tad-drapp li jkunu armati f’din it-triq u anke minħabba l-limitazzjoni li qed
tinħoloq fil-parkeġġ f’din it-triq. Is-Sindku Joe Cordina qal li l-pjanta kif riveduta hija
l-aħjar waħda fiċ-ċirkustanzi u talab l-approvazzjoni tal-Kunsill biex inkunu nistgħu
noħorġu l-permessi. Il-Kunsill approva unanimament il-pjanta kif proposta bilkundizzjoni li l-ebda trakk jew gabbana ma tkun taħt xi pavaljun. Minħabba f’hekk,
is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li l-kaxxi fejn ser joqogħdu l-bejjiegħa għandhom
jinżebgħu nhar it-Tlieta 1 ta’ Settembru wara li jkunu ġew armati l-imsemmija
pavaljuni fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru. Ser ninkarigaw ukoll lill-pulizija sabiex
jagħmlu spezzjonijiet regolari fuq is-sidien tal-gabbani ħalli jassiguraw li lkundizzjonijiet imniżżla fil-permess li jinħarġilhom mill-Kunsill jiġu onorati.
10. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nġeddu l-kuntratt tasSinjura Maryanne Frendo li tagħti servizz ta’ tindif fl-uffiċċju amministrattiv talKunsill u l-kuntratt tas-Sinjura Nicolina Sultana li tagħti servizz ta’ assistenza fiċĊentru ta’ Matul il-Jum għall-Anzjani. Dawn iż-żewġ kuntratti ser jiġġeddu sal-31 ta’
Lulju 2016.

Materji oħra:
11. Is-Sindku Joe Cordina ta aġġornament lill-Kunsill dwar il-laqgħa li hu flimkien masSegretarju Eżekuttiv Ivan Attard kellu mal-Arċipriet Mons. Carmelo Refalo rigward
il-festa ta’ Marija Bambina. Is-Sindku qal li f’din il-laqgħa ġew diskussi diversi issues
ewlenija fosthom l-issue tal-indafa fit-toroq. Fid-dawl ta’ dan, is-Sindku propona u lKunsill qabel li fil-jiem bejn l-Erbgħa 2 u t-Tlieta 8 ta’ Settembru għandna nordnaw
żewġ mobile toilets li jitpoġġew ħdejn il-bini tal-iskola primarja fi Triq it-Tiġrija
filwaqt li l-area quddiem il-bini tal-Azzjoni Kattolika fi Triq Jannar tiġi mdawla
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b’mod artifiċjali biex kemm jista’ jkun innaqqsu l-abbużi. Ġie deċiż ukoll li niktbu
lid-Dipartiment tal-Indafa Pubblika fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex sabiex il-latrini
pubbliċi ta’ Vjal it-Tmienja ta’ Settembru jibqgħu miftuħin sas-sigħat bikrin ta’
filgħodu bejn l-Erbgħa 2 u t-Tlieta 8 ta’ Settembru 2015 biex jaqdu aħjar il-ħtiġijiet
tar-residenti u ta’ dawk li jżuru r-raħal tagħna matul il-jiem tal-festa.
12. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nitolbu l-awtorizazzjoni
ta’ Transport Malta biex l-ewwel parti ta’ Jannar tibqa’ one way ‘l isfel b’mod
permanenti. B’din is-sistema jkun hemm immaniġġjar aħjar tat-traffiku f’din iż-żona.
13. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nixtru rigal lill-W.R. Dun
Michael Curmi fl-okkażjoni tal-ħatra tiegħu bħala Arċipriet tal-Parroċċa ta’ Santa
Margerita f’Ta’ Sannat, lill-E.T. Mons. George Bugeja OFM fl-okkażjoni tal-ħatra
tiegħu bħala Isqof Koadjutur tal-Vigarjat Apostoliku ta’ Tripli fil-Libja u lill-Arċipriet
Emeritus Mons. Ewkaristiku Sultana fl-okkażjoni tal-ħamsin anniversarju millOrdinazzjoni Saċerdotali tiegħu.
14. Is-Sindku Joe Cordina għamel riferenza għal laqgħa li l-Kunsill kellu aktar kmieni
llum mas-Sur Daniel Tabone fil-kapaċita’ tiegħu ta’ Senior Operations Manager talkumpanija Greenpak Co. Limited li hija l-kumpanija responsabbli mill-ġbir tal-iskart
riċiklabbli fil-lokalita’ tagħna. Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li għandna (i)
nitkellmu mas-Surmast tal-Iskola Primarja tax-Xagħra bil-għan li tiġi koordinata
laqgħa bejn l-amministrazzjoni tal-iskola, il-Kunsill u l-kumpanija Greenpak; (ii)
nidentifikaw għaqda mhux governattiva (NGO) fir-raħal tagħna biex tingħata taħriġ
ħalli tkun tista’ tqassam il-boroż il-ħodor tar-riċiklaġġ bieb bieb madwar ix-Xagħra
fix-xhur li ġejjin; u (iii) nitkellmu mal-għaqdet li għandna fil-lokalita’ billi
norganizzaw taħdidiet speċifiċi għalihom. Dan sabiex inqajmu aktar kuxjenza dwar ilbenefiċċji tar-riċiklaġġ bil-għan li nżommu l-ambjent ta’ raħalna aktar nadif u
konsegwenza ta’ hekk, intejbu r-ranking tagħna fil-klassifika tal-lokalitajiet li
jirriċiklaw l-iskart tagħhom madwar Malta u Għawdex.
15. Is-Sindku Joe Cordina għamel riferenza għal laqgħa li l-Kunsill kellu aktar kmieni
mas-Sinjura Daphne Sant fil-kapaċita’ tagħha bħala kuratriċi tat-Tempji tal-Ġgantija u
l-Mitħna Ta’ Kola dwar il-proġett ta’ restawr estensiv li qed isir fuq l-istess Mitħna.
Is-Sindku qal li bħalissa Heritage Malta għaddejja b’xogħol kbir biex din il-Mitħna
terġa’ tiġi fully operational u tkun ta’ attrazzjoni għall-eluf kbar ta’ viżitaturi lokali u
barranin li jżuru lix-Xagħra matul is-sena. Minbarra xogħol ta’ manutenzjoni fuq lirdieden tal-Mitħna stess, tneħħa wkoll il-makkinarju l-antik li kien iħaddimha u qed
jinbena ieħor mill-ġdid. Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li għandna nkomplu
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nieħdu interess f’dan ix-xogħol kbir li qed isir min-naħa ta’ Heritage Malta biex
tikkonserva dan is-sit ta’ patrimonju storiku kbir fil-lokalita’ tagħna.
Il-laqgħa ġiet sospiża fis-7.30pm sabiex il-Kunsill seta’ jitkellem mas-Sur Victor
Agius li ġie jiddiskuti xi punti mal-Kunsill. Il-laqgħa kompliet fit-8.00pm.

Qari tal-Korrispondenza:
1. E-mail mingħand l-Awtorita’ Maltija tal-Ambjent u l-Ippjanar (MEPA) b’tagħrif dwar
is-sessjonijiet ta’ konsultazzjoni pubblika dwar in-‘Natura 2000 Management Plans’.
Il-Kunsill innota l-kontenut.
2. Memo 17/2015 maħruġ mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali dwar il-ġbir ta’ skart
separat. L-informazzjoni rikjesta diġa’ ingħatat mis-Segretarju Eżekuttiv.
3. E-mail mingħand Miriam Schembri, koordinatriċi tal-programm ‘Aqra Miegħi’,
b’informazzjoni dwar sessjonijiet interattivi għat-tfal li qed isiru fil-librerija pubblika
amministrata mill-Kunsill Lokali tax-Xagħra kull nhar ta’ Tnejn bejn id-9.15am u l10.15am. Dan il-programm huwa mmexxi mill-Ministeru tal-Edukazzjoni u ċ-Ċentru
tal-Litteriżmu tal-Universita’ ta’ Malta b’kollaborazzjoni mal-Malta Libraries. IlKunsill innota l-kontenut.
4. E-mail mingħand l-Uffiċċju tal-Patt tas-Sindki fi Brussel li fiha qed jinfurmaw lisSindki li ċ-ċerimonja li matulha ser jiġi varat uffiċjalment il-Patt il-ġdid tas-Sindki ser
issir fi Brussel fil-15 ta’ Ottubru li ġej. Il-Kunsill innota l-kontenut.
5. Memo 18/2015 maħruġ mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali b’informazzjoni dwar l-Att
dwar ir-Responsabbilta’ Fiskali. Il-Kunsill innota l-kontenut.
6. Ittra mingħand is-Sindku Joe Cordina li fiha qed jinforma lis-Segretarju Eżekuttiv talKunsill li hu qed jgħaddi ċekk ta’ € 175 lill-Banda Victory. Dan huwa l-istess ammont
li tħallas lill-avukat Dr. Carmelo Galea LLD mill-Kunsill għal servizzi professjonali li
ta lis-Sindku f’kawża li għandu fil-konfront tiegħu dwar il-passaġġ li jagħti għaxxtajta ta’ Għajn Barrani fil-lokalita’ tagħna. Is-Sindku qal illi hu qed jagħmel dan wara
li kien hemm xi Kunsilliera li oġġezzjonaw għal dan il-pagament u għalhekk, minkejja
li dan il-pagament issa tħallas bl-approvazzjoni tad-Dipartiment tal-Kunsilli Lokali, hu
xorta waħda jrid iserraħ ras kulħadd li qatt ma ipprova jieħu xi ċentużmu wieħed millKunsill li hu ma kellux dritt għalih.
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7. E-mail mingħand Fiona Grech, Senior Agricultural Officer fi ħdan id-Direttorat għasSaħħa tal-Pjanti, li fiha qed tistieden rappreżentanza mill-Kunsill sabiex tattendi għal
sessjoni informattiva dwar il-bexx tas-siġar tal-palm kontra l-bumunqar l-aħmar. Din
is-sessjoni saret nhar il-Ħamis 30 ta’ Lulju 2015 u għaliha attenda s-Segretarju
Eżekuttiv Ivan Attard.
8. E-mail mingħand Giuseppina Cassalia, Cultural Heritage Manager tal-Assoċjazzjoni
ASTRI, li fiha qed jistaqsi lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra dwar il-possibilita’ li lKunsill jissieħeb bħala partner fil-proġett N4ID – Network for Intercultural dialogue.
Il-Kunsill innota l-kontenut.
9. E-mail mill-MEUSAC b’informazzjoni dwar il-programm ‘Europe for Citizens’
iffinanzjat minn fondi tal-Unjoni Ewropea. Il-Kunsill innota l-kontenut.
10. E-mail mill-Kunsill Lokali Ta’ Kerċem b’informazzjoni dwar attivita’ bl-isem ta’
‘Fiesta’ (Beer & Wine Festival), liema attivita’ saret nhar il-Ġimgħa 21 ta’ Awwissu
2015. Il-Kunsill innota l-kontenut.
11. E-mail mingħand Eddie Vella, rappreżentant tal-Gozo Jeep Tours, li fiha qed jitlob inno objection tal-Kunsill, sabiex ikun jista’ jorganizza logħob varjat fil-bajja tar-Ramla
l-Ħamra nhar is-Sibt 11 ta’ Ġunju 2016. Is-Sur Vella ser ikollu grupp ta’ madwar mitt
persuna. Il-Kunsill aċċetta din it-talba.
12. E-mail mingħand Joseph Cutajar li fiha qed jinforma lill-Kunsill li l-kumpens li qed
jitlob għall-allegat ħsara li saret fl-għalqa tiegħu minn ħaddiem imqabbad mill-Kunsill
jammonta għas-somma ta’ € 100. Il-Kunsill aċċetta din it-talba.
13. E-mail mingħand l-Inġinier Renzo Curmi li fiha qed jinforma lill-Kunsill dwar ilproċess li qed isir sabiex il-bozoz kollha fit-toroq ta’ Għawdex jinbidu għal LEDs. LInġinier Curmi qed jistaqsi lill-Kunsilli Lokali jekk iridux jistorjaw xi bozoz li
qegħdin jinbidlu biex ikunu jistgħu jintużaw f’każ li jkun hemm talbiet għal bozoz
ġodda matul is-sentejn li ġejjin. Dan huwa suġġett għal approvazzjoni min-naħa talKorporazzjoni Enemalta. Il-Kunsill qabel li għandna nipparteċipaw f’din l-inizjattiva.
14. E-mail mingħand Ruben Said minn Trasport Malta li fiha qed jitlob is-suġġerimenti u
l-kummenti tal-Kunsill dwar is-sitwazzjoni attwali fi Triq Ta’ Ġorf. Is-Sur Said qed
jinforma lill-Kunsill li minħabba li Triq Ta’ Ġorf hija dejqa ħafna, il-karozzi tal-linja
qed ikollhom problemi biex jgħaddu minn hemmhekk l-aktar meta jkun hemm vetturi
ipparkjati fuq iż-żewġ naħat tat-triq. Il-Kunsill innota l-kontenut.
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15. E-mail mingħand Deborah Sultana, rappreżentanta tax-Xagħra Scouts Group, li fiha
qed tistieden lis-Sindku, Viċi Sindku, Kunsilliera u staff tal-Kunsill Lokali taxXagħra, sabiex jattendu għaċ-ċerimonja tal-għeluq tal-proġett ‘Farm2Fork’ iffinanzjat
minn fondi tal-programm Erasmus+ tal-Unjoni Ewropea. Din iċ-ċerimonja saret nhar
is-Sibt 22 ta’ Awwissu 2015 fi Pjazza l-Vitorja. Il-Kunsill innota l-kontenut.
16. E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali b’informazzjoni dwar il-linji gwida ġodda
tal-Iskema ta’ Attivitajiet Kulturali għas-sena 2016. Is-Sindku Joe Cordina propona u
l-Kunsill qabel li meta ser toħroġ l-ewwel skema f’Settembru, liema skema tkopri
attivitajiet li ser isiru bejn Settembru u Diċembru 2015, għandna napplikaw biex
nirċievu fondi għall-Kunċert tal-Milied ta’ din is-sena.
17. E-mail mingħand Rosette Borg, rappreżentanta tal-Għaqda ‘Koperattivi Malta’, li fiha
qed tistieden rappreżentanza mill-Kunsill sabiex tattendi għall-workshop intitolat
‘SuWaNu’ li sar nhar il-Ġimgħa 21 ta’ Awwissu 2015. Il-Kunsill innota l-kontenut.
18. E-mail mingħand Mary Rose Attard, rappreżentanta tal-Gozo Disability Services, li
fiha qed tilmenta mal-Kunsill Lokali dwar il-fatt li l-passaġġ tal-injam li hemm filbajja tar-Ramla ma jwassalx sal-baħar u dan qed joħloq inkonvenjent kbir lill-persuni
b’diżabilita’. Is-Sinjura Attard qed titlob lill-Kunsill sabiex jindirizza urġentament din
il-problema. F’dan il-mument, il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar għamel riferenza għal
diversi ilmenti simili li rċieva mingħand persuni b’diżabilita’ dwar din il-problema.
Minħabba li issa l-istaġun tas-sajf wasal kważi fit-tmiem, is-Sindku Joe Cordina
propona u l-Kunsill qabel li għandna nitolbu laqgħa mal-Awtorita’ Maltija għatTuriżmu (MTA) biex naraw kif nistgħu ntejbu dan il-passaġġ tal-injam għas-sajf li
ġej. Fuq nota oħra relatata, is-Sindku fakkar li matul din is-sena sar xogħol ta’
manutenzjoni fuq dan il-passaġġ min-naħa tad-Direttorat Proġetti u Żvilupp fi ħdan ilMinisteru għal Għawdex.
19. E-mail mingħand Alexandra Galea mill-Wasteserv Malta li fiha qed tistieden
rappreżentanza mill-Kunsill sabiex tattendi għal laqgħa ta’ tagħrif dwar il-European
Week for Waste Reduction. Din il-laqgħa ser issir nhar it-Tlieta 25 ta’ Awwissu 2015
fl-10am fl-uffiċċju tal-NGOs, ix-Xewkija, u għaliha ser jattendi s-Segretarju Eżekuttiv
Ivan Attard.
20. E-mail mingħand Joseph Mizzi, Assistant & Interviewer tal-proġett 16+ imniedi millMinisteru tal-Edukazzjoni, li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali
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sabiex jinstab post fejn jistgħu jsiru l-interviews lil dawk iż-żgħażagħ li ġew magħżula
biex jipparteċipaw f’dan il-proġett. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li
għandna ninfurmaw lis-Sur Mizzi li l-Kunsill Lokali huwa dispost li joffri l-board
room biex ikunu jistgħu jsiru dawn l-interviews.
21. Memo 19/2015 maħruġ mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali dwar il-ħinijiet ta’ ġbir ta’
skart mill-Kunsilli Lokali. L-informazzjoni rikjesta f’dan il-Memo diġa’ ntbagħtet
mis-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard.
22. E-mail mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali li fiha qed tinforma lis-Sindki, Viċi
Sindki, Kunsilliera u Segretarji Eżekuttivi li l-laqgħa plenarja ta’ din is-sena ser issir
nhar is-Sibt 17 ta’ Ottubru 2015. Il-Kunsill innota l-kontenut.
23. Ittra mingħand Patri Richard Stanley Grech OFM, Ministru Provinċjal tal-Provinċja
Franġiskana Maltija, li fiha qed jitlob għajnuna finanzjarja mill-Kunsill florganizazzjoni taċ-ċerimonja tal-Ordinazzjoni Episkopali tal-E.T. Mons. Isqof George
Bugeja OFM, iben ix-Xagħra. Il-Kunsill ma aċċettax din it-talba.
24. E-mail mingħand George Refalo, Segretarju Eżekuttiv tar-Reġjun Għawdex, bi
proposta imressqa mill-Europe Direct Information Centre sabiex jitħawlu siġar tażżebbuġ fuq l-Għolja Ta’ Għammar. Dan iċ-Ċentru qed jitlob lil kull Kunsill Lokali
f’Għawdex sabiex jisponsorja siġra jew tnejn biex ikunu jistgħu jitħawlu fuq din lGħolja. Kull siġra tiswa € 7. Il-Kunsill ma aċċettax din it-talba.
25. E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha qed niġu infurmati li d-Dipartiment
irċieva sponsor ta’ ħdax-il laptop mill-MITA sabiex jitqassmu lill-Kunsilli Lokali biex
b’hekk il-pubbliku jkollu aktar għajnuna u dawn is-servizzi jiżdiedu fil-popolarita’ u lużu tagħhom. Id-Dipartiment qed jistaqsi lill-Kunsill Lokali jekk hux interessat li
joffri dan is-servizz, għandux skrivanija disponibbli u aċċessibbli għall-pubbliku u
jekk il-Kunsill hux lest u jekk għandux ir-riżorsi umani biex jassisti lill-pubbliku meta
ssir it-talba. Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li għandna ninfurmaw lidDipartiment li l-Kunsill huwa lest li joffri dan is-servizz mil-librerija pubblika tagħna.
26. E-mail mingħand Fjoralba Kodrasi, rappreżentanta tal-kumpanija Paragon Europe,
b’informazzjoni dwar żewġ proġetti li l-kumpanija qed tħaddem u li huma iffinanzjati
mill-Programm Intelligent Energy Europe. Il-Kunsill innota l-kontenut.
27. Memo 20/2015 maħruġ mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali dwar pubblikazzjonijiet talKunsilli Lokali u lista ta’ niċeċ fil-lokalita’. Il-Kunsill innota l-kontenut.
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28. Ċirkulari mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali b’korrispondenza mibgħuta millFondazzjoni ALS Malta fejn din il-Fondazzjoni qed titlob sabiex il-Kunsilli Lokali
jagħtu l-opportunita’ lill-ALS biex tagħmel fund-raising waqt attivitajiet imtella’ millKunsilli Lokali. L-Assoċjazzjoni madankollu qed tfakkar lill-Kunsilli li jekk din ittalba tintlaqa’, il-Kunsilli għandhom jimxu mar-regolamenti finanzjarji. Il-Kunsill
innota l-kontenut.
29. E-mail mingħand Marvic Bajada li fiha qed jitlob lill-Kunsill Lokali sabiex iħallsu
għall-ispejjeż li għamel f’wieħed mit-tyres tal-karozza tiegħu max-xifer tal-bankina fi
Vjal it-Tmienja ta’ Settembru. Dawn l-ispejjeż jammontaw għal € 74. Il-Kunsill
aċċetta din it-talba.
30. Ittra mingħand Reuben Galea f’isem ir-Rettur tal-Knisja ta’ Ġesu’ Nazzarenu li fiha
qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill fl-organizazzjoni ta’ żewġ attivitajiet soċjokulturali li ser isiru fid-19 u s-26 ta’ Settembru 2015 rispettivament. Il-Kunsill qabel li
għandna naraw kemm kien ikkontribwixxa l-Kunsill fl-istess attivitajiet matul is-sena
2014 u deċiżjoni dwar din il-materja tittieħed fil-laqgħa li jmiss.
31. Ittra mingħand Victor Teuma, President tax-Xagħra Historical Re-enactment
Organisation, li fiha qed jitlob lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra sabiex jikkummissjona
l-bini ta’ monument li jfakkar il-ġrajja tal-Assedju l-Kbir tal-1565 u li hemm il-ħsieb
li jitpoġġa fi Pjazza l-Vitorja. Dan bil-għan li nhar il-Ħamis 8 ta’ Settembru 2016 issir
ċelebrazzjoni nazzjonali li tgħolli ‘l fuq l-isem tar-raħal tagħna. Is-Sindku Joe Cordina
fakkar li dan il-proġett ser isir min-naħa tal-Ministeru għal Għawdex u għaldaqstant
propona u l-Kunsill qabel li għandna nerġgħu niktbu lill-E.T. Mons. Dr. Joe Vella
Gauci, Chairman tal-Kumitat Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali u Reġjonali, sabiex naraw
f’liema stadju wasal dan il-proġett.
32. Ittra mingħand Mario Agius li fiha ressaq proposta lill-Kunsill biex, flimkien u bilkollaborazzjoni ta’ Heritage Malta, jagħmel monument tal-wirt universali li għandna
fix-Xagħra. Hu qed jipproponi li l-iskultura tkun ta’ qies ġgantesk u titpoġġa firroundabout qrib il-Knisja Ta’ Ħamet. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill
qabel li għandna nressqu din it-talba għall-attenzjoni ta’ Heritage Malta.

Ilmenti mir-residenti:
1. Talba mingħand Mark Sultana ta’ ‘Orchid’, Triq Ta’ Stellini, sabiex isir gutter talilma li jilqa’ l-ilma tax-xita fi Triq Għajn Ħosna. Dan sabiex l-ilma ma jibqax jintilef u
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jkun jista’ jintuża mis-sidien tal-għelieqi li hemm f’dawn l-inħawi. Il-Kunsill qabel li
dan ix-xogħol għandu jsir.
2. Talba mingħand Ezechiel Grima f’isem is-Soċjeta’ Filarmonika Victory sabiex issir
rampa bis-siment maġenb il-Każin tal-Banda bl-iskop li tintuża minn persuni li
jagħmlu użu mill-wheelchair. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
3. Talba mingħand Maryrose Cini ta’ 135, Triq it-28 ta’ April 1688, sabiex isiru kaxxi li
jindikaw fejn għandu jsir il-parkeġġ ta’ karozzi faċċata tar-residenza tagħha. Il-Kunsill
qabel li għandna niċċekkjaw mas-Sinjura Cini x’qed titlob eżatt.
4. Talba mingħand Maria Vassallo, Quality Assurance Manager tal-kumpanija
Marsovin, li fiha qed titlob lill-Kunsill sabiex jitranġa passaġġ/bridge fuq il-Wied tarRamla peress li huwa perikoluż. Preżentament, dan il-passaġġ huwa mibni mingħajr
mezz ta’ kif jgħaddi l-ilma u għaldaqstant qed ikun hemm erosion tal-istruttura apparti
ħsarat lill-propjeta’ bl-ammont ta’ ilma li jgħaddi minn hemm. Peress li dan ix-xogħol
jinvolvi spejjeż finanzjarji kbar, is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li għandna
nirreferu dan l-ilment lid-Direttorat Proġetti u Żvilupp fi ħdan il-Ministeru għal
Għawdex.
5. Talba mingħand Salvu Bartolo ta’ 60, Triq Ta’ Ġorf, sabiex Triq Ta’ Ġorf tiġi one
way minħabba l-ammont kbir ta’ traffiku li jgħaddi minn din it-triq. Il-Kunsill ma
aċċettax din it-talba.
6. Talba mingħand Victor Zammit ta’ ‘Mater Dei’, Vjal it-Tmienja ta’ Settembru, sabiex
jiġi installat sinjal li jindika biex ma jsirx tfigħ ta’ skart mat-taraġ tas-salib tal-pjazza.
Il-Kunsill innota dan l-ilment. Ser nagħmlu talba għal servizz ta’ green warden biex
jissorvelja s-sitwazzjoni attwali ħdejn is-salib fi Pjazza l-Vitorja.
7. Talba mingħand Ritienne Bonello ta’ ‘Merħba’, Triq Ta’ Ġorf, sabiex isiru sinjali li
jipprojbixxu l-ipparkjar faċċata tar-residenza tagħha. Il-Kunsill qabel li għandna
nitolbu lis-Sinjura Bonello sabiex iġġib il-permess bil-miktub ta’ sid id-dar tal-faċċata
tagħha qabel ma nressqu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.
8. Talba mingħand il-W.R. Kan. Dun Ġwann Sultana, Rettur tal-Knisja ta’ Sant’Anton
Abbati, sabiex jinħaslu u jinżebgħu l-bandli tal-playing field ta’ Sant’Anton. Il-Kunsill
qabel li għandna nibagħtu l-ħaddiema assenjati magħna biex jagħmlu dan ix-xogħol.
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9. Talba mingħand Janet Manning ta’ 69, Triq Bullara, sabiex isiru garbage hooks
faċċata tar-residenza tagħha. Il-Kunsill aċċetta din it-talba.
10. Talba mingħand Loreto Potelli ta’ 14, Triq Tal-Masri, sabiex jinqala’ bank li hemm flistess triq peress li, skont hu, qed joħloq ostaklu għat-traffiku. Il-Kunsill ma aċċettax
din it-talba peress li l-bank ilu hemm għal ħafna snin u qatt ma kellna ilmenti fuqu.
11. Talba mingħand Joseph Gauci ta’ ‘Adonai’, Sqaq ix-Xagħri, sabiex isiru sinjali li
jipprojbixxu l-ipparkjar faċċata tar-residenza 41, Triq tas-Sruġ. Il-Kunsill qabel li
għandna nitolbu lis-Sur Gauci biex iġib il-permess ta’ sid ir-residenza ta’ faċċata qabel
ma nressqu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.
12. Talba mingħand Mario Degiovanni ta’ ‘Shekinah’, Triq Għajn Qamar, sabiex titranġa
l-bankina ta’ quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu
jsir.
13. Talba mingħand Yvonne Said ta’ 16, Triq Parisot, sabiex jitranġa quddiem irresidenza tagħha bis-siment peress li qed iżomm ħafna ilma. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir.
14. Talba mingħand Joseph Sultana ta’ ‘Joanna’, Triq l-Ispiera, sabiex titranġa r-rampa
tal-garaxx u l-bankina quddiem ir-residenza numru 53 fi Triq il-Knisja. Il-Kunsill
qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
15. Talba mingħand Joe Mizzi ta’ ‘Villa Giżwi’, Triq Għajn Damma, sabiex jitranġa ħajt
tal-kantun imwaqqa’ fl-istess triq. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
16. Talba mingħand Eugenio Farrugia ta’ Plot 12, Triq Mikelanġ Pace, sabiex jitranġa ħajt
tas-sejjieħ imwaqqa’ fl-inħawi ta’ Għajn Meddew. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.
17. Talba mingħand Ġiġa Attard ta’ 129, Triq il-Knisja, sabiex jitranġa quddiem irresidenza tagħha bis-siment peress li qed iżomm ħafna ilma quddiem tagħha. IlKunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
18. Talba mingħand Casimiro Sultana ta’ 8, Triq it-Tiġrija, sabiex tinżebagħ il-bankina ta’
quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
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19. Talba mingħand Joseph Curmi ta’ Triq Sant’Anton sabiex (i) titranġa bis-siment itTriq tal-Wied tac-Cianti u (ii) jitranġa ħajt imwaqqa’ fl-istess triq. Il-Kunsill qabel li
dan ix-xogħol għandu jsir.
20. Talba mingħand Raphael Refalo ta’ ‘Nid D’Amour’, Triq Santa Verna, sabiex jitranġa
ħajt tas-sejjieħ imwaqqa’ fi Triq Santa Verna. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu
jsir.
21. Talba mingħand Victor Bajada ta’ ‘Arcadia’, Triq Marija Bambina, sabiex jitranġa
gandott tal-ilma fi Triq Għajn Xejba. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
22. Talba mingħand Victor Attard ta’ ‘Vicrose’, Triq tas-Sruġ, sabiex titranġa rampa bissiment quddiem il-garaxx tar-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.
23. Talba mingħand Rita Azzopardi ta’ ‘Ta’ Ħaqqu Stationery’, Vjal it-Tmienja ta’
Settembru, sabiex isiru sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar fil-kantuniera bejn Triq
Marija Bambina u Vjal it-Tmienja ta’ Settembru. Il-Kunsill ma aċċettax din it-talba
peress li skont il-Liġi, diġa’ ma jistax isir ipparkjar ta’ vetturi sa ħames metri minn
kantuniera.
24. Talba mingħand Margaret Muscat ta’ 8, Triq l-Ispiera, sabiex jitranġa quddiem irresidenza tagħha bis-siment peress li l-ilma qed iżomm hemmhekk. Il-Kunsill qabel li
dan ix-xogħol għandu jsir.
25. Talba mingħand Francis Rapa ta’ N.B., Vjal it-Tmienja ta’ Settembru, sabiex titranġa
l-bankina quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
26. Talba mingħand Daphne Caruana f’isem Heritage Malta sabiex tinżabar il-ħarruba li
hemm quddiem il-Mitħna Ta’ Kola. Il-Kunsill qabel li għandna nitolbu lapprovazzjoni tat-Tree Permitting Unit fi ħdan il-MEPA sabiex ikun jista’ jsir dan ixxogħol.
27. Ilment mingħand Ġanni Attard ta’ 25, Triq Ġnien Imrik, dwar is-sitwazzjoni preżenti
fl-aħħar parti ta’ Triq Ġnien Imrik. Is-Sur Attard ġibed l-attenzjoni tal-Kunsill dwar ilfatt li qed iżomm ħafna ilma f’din il-parti tat-triq u li hemm bżonn li jitkompla sstormwater culvert li kien qiegħed jagħmel il-Gvern Ċentrali f’din il-parti tat-triq.
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Is-Sindku Joe Cordina fakkar lill-Kunsill li xi snin ilu, il-Ministeru għal Għawdex
kien ħareġ offerta pubblika għal kostruzzjoni ta’ dorga tal-ilma f’din it-triq. Din lofferta kienet ġiet awarded min-naħa tal-Ministeru imma x-xogħol baqa’ qatt ma sar.
Fid-dawl ta’ dan, is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li għandna nirreferu l-ilment
tas-Sur Ġanni Attard lid-Direttur tad-Direttorat Proġetti u Żvilupp fi ħdan il-Ministeru
għal Għawdex biex naraw li x-xogħol fi Triq Ġnien Imrik isir fl-iqsar żmien possibbli
għall-benefiċċju tar-residenti.
28. Ilment mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius dwar sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar li
hemm fit-Triq tar-Ramla. Il-Viċi Sindku qed jallega li hemm xi sinjali li m’għadx
fadal użu tagħhom. Ser niċċekkjaw ma’ Transport Malta rigward dan l-ilment biex
naraw x’jista’ jsir.
29. Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex jitwaħħlu żewġ antarjoli quddiem
il-belvedere fil-parti ta’ isfel ta’ Triq Gajdoru. Il-Kunsill aċċetta din it-talba.
30. Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex jinżebgħu l-parking spaces
quddiem il-belvedere fil-parti ta’ isfel ta’ Triq Gajdoru. Is-Sindku Joe Cordina
propona u l-Kunsill qabel li għandna nitolbu l-parir tekniku tal-Perit Edward Scerri
dwar din it-talba.
31. Il-Viċi Sindku Aaron Agius qal li minn xnigħat li sema’ mingħand terzi persuni,
hemm il-ħsieb li l-bajja tar-Ramla tiġi maqsuma f’sezzjonijiet fejn jitpoġġew
umbrellel mikrija u sezzjonijiet oħrajn fejn jistgħu joqogħdu persuni bl-umbrellel
privati tagħhom. Il-Viċi Sindku qal li huwa ma jaqbilx ma’ din l-idea. Is-Sindku Joe
Cordina qal li jekk dan il-ħsieb tassew iseħħ, din tkun tassew ħasra li l-bajja tar-Ramla
ma tkunx tista’ tibqa’ titgawda liberament mill-pubbliku kollu. Huwa propona u lKunsill qabel li għandna noġġezzjonaw bil-qawwa kollha għal din l-idea anke jekk din
għadha biss fi stadju ta’ diskussjoni.

Approvazzjoni tal-pagamenti
Il-Kunsill approva unanimament l-iskeda ta’ pagamenti annessa mal-minuti bleċċezzjoni ta’:
(a) il-pagament tas-Sur Mark Attard fejn il-Kunsillier Dr. Joseph Attard astjena
minħabba kunflitt ta’ interess;
(b) il-pagament ta’ Dr. Christian Zammit fejn l-istess Kunsillier Dr. Christian
Zammit astjena minħabba kunflitt ta’ interess u
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(c) il-pagamenti tal-kumpanija Vella Brothers Ready Mix Limited fejn il-Kunsillier
Dr. Joseph Attard astjena u l-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar ivvota kontra.

Aġġornament
Il-Kunsill iddeċieda li l-laqgħa li jmiss għandha ssir nhar il-Ħamis 24 ta’ Settembru
2015 fil-5.30pm b’aġenda li tkun komunikata aktar ‘il quddiem.
Il-laqgħa spiċċat fid-9.00pm.

Joe Cordina
Sindku

Ivan Attard
Segretarju Eżekuttiv
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