Minuti tat-tliet mija u tlieta u għoxrin laqgħa tal-Kunsill Lokali taxXagħra li saret nhar it-Tnejn 14 ta’ Marzu 2016 fis-6.00pm fl-uffiċċju
amministrattiv tal-Kunsill. Din hija wkoll it-tnax-il 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: Abigail Farrugia
Uffiċjali:
Segretarju Eżekuttiv: Ivan Attard

Talba tal-Bidu, Qari, Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti
Il-laqgħa bdiet fis-6.00pm. Intqalet it-talba tal-bidu.
Il-Kunsill approva unanimament il-minuti tal-laqgħa numru 322 li saret nhar it-Tnejn
15 ta’ Frar 2016.
Fil-bidu tal-laqgħa, is-Sindku Joe Cordina għan-nom tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra ta
merħba lis-Sinjorina Abigail Farrugia li bdiet isservi fil-kariga ta’ ambaxxatriċi lokali
taż-żgħażagħ.

Punti mqajma mill-minuti
Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp rigward ixxogħol ta’ manutenzjoni ta’ ħitan tas-sejjieħ fit-Triq tas-Sellum. Is-Sindku Joe
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Cordina wieġeb li inkarigajna lill-kuntrattur Emmanuel Sultana u x-xogħol għandu jsir
fil-jiem li ġejjin.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius propona u l-Kunsill qabel li għandna nibagħtu ittra ta’
ringrazzjament lid-Direttorat Proġetti u Żvilupp fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex
għax-xogħol ta’ żebgħa tal-fanali ta’ Vjal it-Tmienja ta’ Settembru li sar fil-jiem li
għaddew.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar jekk ic-CCTV cameras li ġew installati ħdejn
il-bring-in-sites ta’ Triq it-Tafla u Triq Għajn Damma humiex qed jiffunzjonaw. IsSindku Joe Cordina wieġeb li dawn qed jiffunzjonaw u innota b’sodisfazzjon li diġa’
kien hemm titjib fis-sitwazzjoni. Is-Sindku qal li baqa’ xi kwistjonijiet pendenti malkuntrattur minħabba li aħna nixtiequ li l-footage tal-cameras ikun jista’ jidher milluffiċċju tal-Kunsill u ser nikkummissjonaw rapport mingħand inġinier biex naraw kif
nistgħu nipproċedu.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar meta ser jibda x-xogħol ta’ manutenzjoni talbankini fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru. Is-Sindku wieġeb li x-xogħol diġa’ beda
mill-kuntrattur George Xerri u ser jitkompla fil-jiem li ġejjin.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius u l-Kunsillier Dr. Joseph Attard staqsew dwar ix-xogħol li
qed jagħmlu l-ħaddiema assenjati magħna taħt il-Community Work Scheme. Is-Sindku
Joe Cordina wieġeb li din l-informazzjoni ser tingħata mis-Segretarju Eżekuttiv.
Il-Kunsillier Dr. Joseph Attard staqsa dwar min huwa responsabbli mill-ħaddiema talCommunity Work Scheme li huma assenjati mal-Kunsill. Is-Sindku Joe Cordina
wieġeb li b’effett mill-1 ta’ Marzu 2016, dawn il-ħaddiema, li qabel kienu fuq skema
tal-ETC, ġew impjegati fuq bażi full time mal-Community Workers Foundation u li
f’Għawdex jaqgħu taħt is-superviżjoni tas-Sur Victor Scerri.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar jekk kienx hemm żvilupp fuq it-talba
tagħna biex niltaqgħu mal-Onorevoli Ministru Leo Brincat rigward il-proġett ta’
rijabilitazzjoni tal-Qortin. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li hu iltaqa’ mal-Ministru
Leo Brincat rigward dan il-proġett u hu jinsab infurmat li sal-lum ma hemm l-ebda
deċiżjoni definittiva min-naħa tal-Gvern Ċentrali rigward il-proġett. Is-Sindku wieġeb
li l-Ministeru tal-Iżvilupp Sostenibbli, Ambjent u Tibdil fil-Klima għandu jiftaħ
proċess ta’ konsultazzjoni mal-pubbliku ġenerali biex jisma’ l-opinjoni ta’ kulħadd
dwar kif l-aħjar għandu jintuża dan il-post fil-futur.
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Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq it-talba li
għamel il-Kunsill Malti għall-Volontarjat biex ikun jista’ jlaqqa’ l-għaqdiet soċjali li
għandna fil-lokalita’. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li aħna infurmajniehom li bħala
post jistgħu jużaw iċ-Ċirklu taż-Żgħażagħ bi qbil mal-Arċipriet.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq it-talba li
għamilna lill-Ministeru għal Għawdex biex tiġi asfaltata Triq il-Kumittiva. Is-Sindku
Joe Cordina wieġeb li għadna qed nistennew risposta min-naħa tal-Ministeru.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq it-talba
tas-Sinjura Catherine Grech ta’ Triq it-Tiġrija biex jitwaħħlu reflective lights malbankina tar-residenza ‘Ta’ Ġamri’ fl-istess triq. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li ser
inġibu l-approvazzjoni ta’ sid ir-residenza qabel ma ssir l-installazzjoni ta’ dawn irreflectors.

Komunikazzjonijiet tas-Sindku fosthom ix-xogħol ta’ asfaltar ta’
Pjazza l-Vitorja u Vjal it-Tmienja ta’ Settembru, il-monument talAssedju fi Pjazza l-Vitorja, l-organizazzjoni tal-attivitajiet ta’ Jum ixXagħra, l-organizazzjoni tal-festival tat-tin u prodotti tipiċi Maltin,
ħruġ ta’ espressjoni ta’ interess għar-riċiklaġġ tal-iskart fil-lokalita’ u
materji oħra
1. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li l-ewwel fażi tax-xogħol ta’ asfaltar ta’
Vjal it-Tmienja ta’ Settembru hija konkluża.
Rigward ix-xogħol ta’ asfaltar ta’ Pjazza l-Vitorja, is-Sindku Joe Cordina informa lillKunsill li, minn informazzjoni li għandu, ix-xogħol huwa skedat li jibda fl-ewwel
ġimgħa ta’ April u ser idum madwar xahar. Is-Sindku qal li għalkemm dan ix-xogħol
ser isir mill-Ministeru għal Għawdex, il-Kunsill Lokali ser jagħmel dak kollu
possibbli biex nassiguraw xogħol tal-aqwa livell li jixraq lill-pjazza ewlenija taxXagħra.
Fuq proposta tal-Viċi Sindku Aaron Agius, il-Kunsill qabel li għandna nibagħtu ittra
lis-sidien tan-negozji tal-pjazza biex ninfurmawhom li f’każ li jkunu jixtiequ jagħmlu
xogħlijiet quddiem in-negozju rispettiv tagħhom wara li jiġi finalizzat ix-xogħol ta’
asfaltar tal-pjazza, dawn għandhom jieħdu l-permess tal-Kunsill.
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2. Is-Sindku Joe Cordina ippreżenta lill-Kunsill kopja tad-disinn tal-monument li jfakkar
l-Assedji ta’ Malta, liema monument huwa xogħol tal-artist Chris Ebejer u li ser jiġi
iffinanzjat mill-Ministeru għal Għawdex. Is-Sindku qal li l-Ministeru għal Għawdex
qed jipproponi li dan il-monument jitpoġġa fi Pjazza l-Vitorja f’sit identifikat.
Wara diskussjoni, il-Kunsill qabel li għandu jagħti n-no objection tiegħu biex dan ilmonument ikun jista’ jsir f’dan is-sit. Din in-no objection qed tingħata wkoll wara li
ġie konsultat l-Arċipriet tal-Parroċċa, Mons. Carmelo Refalo, u bil-kundizzjoni li
jinġabu l-permessi neċessarji min-naħa tal-awtoritajiet kompetenti biex ikun jista’ jsir
dan il-monument.
3. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li ninsabu għaddejjin bil-preparamenti
tagħna għall-organizazzjoni tal-attivitajiet ta’ Jum ix-Xagħra skont il-programm li ġie
approvat fil-laqgħa preċedenti tal-Kunsill.
B’rabta ma’ dawn l-attivitajiet, is-Sindku qal li sad-data tal-għeluq tassottomissjonijiet tan-nominazzjonijiet għall-għoti tal-unur ‘Ġieħ ix-Xagħra 2016’,
kien hemm seba’ persuni li ġew nominati mill-pubbliku. Dawn huma s-Sinjura
Josephine Azzopardi, is-Sur Joe Attard Tabone, is-Surmast Mro. Nazzareno Refalo, lArċipriet Emeritus Mons. Ewkaristiku Sultana (dan diġa’ irċieva dan il-premju fissena 2004), il-Prim Imħallef Emeritus il-Professur J.J. Cremona u l-W.R. Dun Anton
Refalo Rapa, Rettur tal-Knisja ta’ Ġesu’ Nazzarenu.
Wara diskussjoni, il-Kunsill qabel unanimament li din is-sena, il-premju ‘Ġieħ ixXagħra’ għandu jingħata lill-Prim Imħallef Emeritus il-Professur J.J. Cremona. F’każ
li dan ma jaċċettax, it-tieni preferenza għandha tingħata lis-Sur Joe Attard Tabone
filwaqt li t-tielet preferenza tingħata lil Dun Anton Refalo Rapa.
4. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li ninsabu għaddejjin bil-preparamenti
tagħna għall-organizazzjoni tal-festival tat-tin u prodotti tipiċi Maltin li ser isir nhar isSibt 9 u l-Ħadd 10 ta’ Lulju 2016. Is-Sindku wieġeb li wara li saret it-tieni laqgħa tassotto-kumitat tal-ġemellaġġi, matul il-ġimgħa li għaddiet intbagħtu l-ittri lil diversi
Ministeri u entitajiet bil-għan li nakkwistaw għajnuna finanzjarja addizjonali għal din
l-attivita’.
Is-Sindku qal li fil-jiem li għaddew irċivejna korrispondenza mill-Kunsill ta’ Mergo
fl-Italja fejn dawn qed jistednuna sabiex nattendu għal skambju kulturali li ser isir
inċidentalement fl-istess dati li fihom ser jiġi organizzat il-festival tagħna. Is-Sindku
propona u l-Kunsill qabel li għandna nikkuntattjaw lir-rappreżentanti tal-Kunsill ta’
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Mergo sabiex naraw il-possibilita’ li l-attivita’ tagħhom tiġi posposta bi ftit ġranet.
F’każ li dan ma jirnexxix, il-Kunsill qabel li għandna noħorġu sejħa għal dawk iżżgħażagħ Xagħrin li jixtiequ jipparteċipaw f’dan l-iskambju. Din il-materja ser tiġi
diskussa wkoll fit-tielet laqgħa tas-sotto-kumitat tal-ġemellaġġi li hija skedata li ssir
nhar l-Erbgħa 30 ta’ Marzu.
5. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li l-ftehim li għandna mal-kumpanija
Greenpak għall-ġbir tal-iskart separat fil-lokalita’ tagħna jiskadi fis-26 ta’ April li ġej.
Fid-dawl ta’ dan, is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li għandna noħorġu espressjoni
ta’ interess bil-miktub liż-żewġ operaturi (Greenpak u Greemt) biex nirċievu lproposti tagħhom ħalli tkun tista’ tittieħed deċiżjoni fil-laqgħa li jmiss.

Materji oħra:
6. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li wasal iż-żmien li jiġu mġedda l-ħinijiet
tal-ftuħ tal-librerija pubblika ‘Patri Ġiġi Camilleri SJ’. Dan bil-għan li aktar residenti
jibdew jagħmlu użu mis-servizzi li l-Kunsill joffri minn dan il-post. Is-Segretarju
Eżekuttiv Ivan Attard innota li fil-ġimgħat li għaddew sar xogħol ta’ titjib fil-librerija
u dan bil-għan li noffru servizz aktar effiċjenti u ta’ kwalita’. Il-Viċi Sindku Aaron
Agius u l-Kunsillier Dr. Joseph Attard proponew li l-librerija għandha tibda tiftaħ
ukoll nhar ta’ Sibt filgħodu. Fid-dawl ta’ dan, is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li
għandna nitkellmu mal-Assistant Principal Josephine Sultana biex naraw kif tista’
tinħadem din is-sistema, anke billi nużaw is-servizzi tal-ħaddiema li huma assenjati
magħna.

Qari tal-Korrispondenza:
1. Ittra iffirmata minn numru ta’ dilettanti taż-żwiemel mil-lokalita’ tagħna li fiha qed
jitolbu lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra sabiex jikkollaboraw mal-Gozo Horse Racing
Association fl-organizazzjoni tal-heats taż-żwiemel li ser isiru bejn it-28 ta’ Frar u t13 ta’ Marzu 2016. Il-Kunsill qabel li għandu jikollabora fl-organizazzjoni ta’ din lattivita’ bi spiża li ma teċċedix is-somma ta’ € 200.
2. E-mail mingħand George Borg, operations manager tal-kumpanija Catermax, li fiha
qed jitlob in-no objection tal-Kunsill sabiex ikun jista’ jorganizza standing lunch filbajja tar-Ramla l-Ħamra nhar il-Ġimgħa 3 ta’ Ġunju 2016 bejn nofsinhar u l-4pm. IlKunsill aċċetta din it-talba bil-kundizzjoni li tinżamm l-indafa.
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3. E-mail mingħand il-KIP Għawdex Limited li fiha din il-kumpanija qed tinforma lillKunsill li, b’rispett lejn Jum il-Ġimgħa l-Kbira, l-iskart ser jinġabar nhar il-Ħamis 24
ta’ Marzu minflok il-Ġimgħa. Ir-residenti diġa’ ġew infurmati b’dan l-arranġament.
4. E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha d-Dipartiment qed jikkjarifika li
f’każijiet fejn trid tinħareġ espressjoni ta’ interess għall-ġbir tal-iskart riċiklat fillokalitajiet, dan għandu jsir bil-miktub billi tintbagħat espressjoni ta’ interess liż-żewġ
operaturi. Din il-materja diġa’ ġiet diskussa aktar kmieni matul din il-laqgħa.
5. Ittra mingħand Loraine Borg, Group Scout Leader tax-Xagħra Scouts Group, li fiha
qed titlob lill-Kunsill sabiex it-trejqa li hemm maġenb il-kwartieri ġenerali ta’ dan ilgrupp tingħata l-isem ta’ ‘Sqaq l-Iscouts’, ‘Daħħlet l-Iscouts’ jew ‘Scouts Lane’. IsSindku propona u l-Kunsill qabel li għandna nirreferu din it-talba lill-Kumitat Tismija
tat-Toroq għall-approvazzjoni tiegħu.
6. E-mail mill-MEUSAC li fiha qed jistiednu rappreżentanza mill-Kunsill sabiex tattendi
għal information market dwar il-fondi Ewropej li sar nhar l-Erbgħa 9 ta’ Marzu 2016
bejn is-2pm u l-4.30pm fil-Ministeru għal Għawdex. Għal din il-laqgħa attenda sSegretarju Eżekuttiv Ivan Attard.
7. E-mail mingħand Alexandra Galea, PR & communications officer tal-kumpanija
Wasteserv, li fiha qed tistieden lis-Sindku u lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jattendi
għall-attivita’ ‘Malta Waste Reduction Awards’ li ser issir nhar il-Ħamis 17 ta’ Marzu
fit-7.45pm f’Dar il-Mediterran għall-Konferenzi. Ser jiġi provdut trasport għallparteċipanti Għawdxin. Għal din iċ-ċerimonja ser jattendi l-Kunsillier Dr. Joseph
Attard.
8. E-mail mingħand Melvin Gatt mill-kumpanija Wasteserv li fiha qed jinforma lillKunsill li, b’effett mit-Tnejn 29 ta’ Frar 2016, l-iskart irid jibda jiġi depożitat f’TalKus Transfer Station, ix-Xewkija. Il-Kunsill innota l-kontenut.
9. E-mail mingħand Jesmond Xerri li fiha qed jitlob in-no objection tal-Kunsill Lokali
tax-Xagħra sabiex ikun jista’ jorganizza s-summer opening festival fuq art privata fillimiti tal-bajja tar-Ramla l-Ħamra nhar is-Sibt 18 u l-Ħadd 19 ta’ Ġunju 2016. IlKunsill aċċetta din it-talba bil-kundizzjoni li l-applikant iġib il-permessi kollha
neċessarji mingħand l-awtoritajiet kompetenti u li tinżamm l-indafa.
10. E-mail mingħand il-Perit Emmanuel Vella għan-nom tas-Sinjura Rita Theuma ta’
‘The Cottage’, Triq Grunju, Nadur Għawdex, li fiha qed tintalab in-no objection tal6

Kunsill sabiex is-Sinjura Theuma tkun tista’ tapplika mal-Awtorita’ Maltija għatTuriżmu sabiex tpoġġi imwejjed u siġġijiet f’area identifikata quddiem il-Coronation
Snack Bar, 75, Pjazza tal-Vitorja, Xagħra. Il-Kunsill aċċetta din it-talba bilkundizzjoni li l-applikanta iġġib il-permessi kollha neċessarji mingħand l-awtoritajiet
kompetenti.
11. E-mail minn Dar Ġużeppa Debono li fiha qed issir stedina lis-Sindku, Viċi Sindku,
Kunsilliera, Segretarju Eżekuttiv u staff fl-uffiċċju tal-Kunsill sabiex jattendu għallkonferenza bit-tema ‘Il-volontarjat u s-servizzi soċjali’ li ser issir nhar is-Sibt 19 ta’
Marzu bejn id-9.30am u nofsinhar. Ser jieħdu sehem esperti f’dan il-qasam. Il-Kunsill
innota l-kontenut.
12. Ittra mingħand Carmel Formosa ta’ ‘La Petra’, Triq Bullara, Xagħra Għawdex li fiha
qed jitlob lill-Kunsill Lokali sabiex il-Kunsill joġġezzjona mal-Awtorita’ Maltija
għall-Ambjent u l-Ippjanar (MEPA) għas-sanzjonar ta’ razzett fi Triq Bullara li
bħalissa qed jiġi operat b’mod illegali u hemm enforcement notice bin-numri
EPC/00167/15. Kwalukwe oġġezzjoni trid tasal lill-MEPA sad-29 ta’ Marzu 2016.
Wara diskussjoni, il-Kunsill qabel li għandna nirreferu lis-Sur Formosa għand lawtoritajiet kompetenti li f’dan il-każ huma l-Pulizija u d-Dipartiment tas-Saħħa
Pubblika (is-Sanita’).
13. E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha qed jistieden rappreżentanza millKunsilli Lokali sabiex tattendi għal networking u partner search event tal-Programm
Interreg tal-Unjoni Ewropea li ser isir fit-22 u 23 ta’ Marzu 2016. Il-Kunsill innota lkontenut.
14. E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha qed jistieden rappreżentanza millKunsilli Lokali sabiex tattendi għat-tnedija tal-programm Urbact tal-Unjoni Ewropea
li ser issir fi Brussell nhar l-Erbgħa 23 ta’ Marzu 2016. Il-Kunsill innota l-kontenut.
15. Ċirkulari mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali li fiha qed tħeġġeġ lill-Kunsilli Lokali
sabiex, f’dawk l-attivitajiet organizzati mill-Kunsill li fihom ikun hemm il-ħtieġa ta’
servizz mużikali, l-għaqdiet mużikali tal-lokal (il-baned) għandhom jingħataw
prijorita’. Il-Kunsill innota l-kontenut.
16. E-mail mingħand Josef Mizzi, il-kuntrattur tac-CCTV cameras li ġew installati ħdejn
il-bring-in-sites ta’ Triq it-Tafla u Triq Għajn Damma, li fiha qed jinforma lill-Kunsill
bi spejjeż addizjonali involuti f’każ li l-footage tagħhom ikun irid jiġi sorveljat mill-
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uffiċċju tal-Kunsill. Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li għandna nikkummissjonaw
rapport indipendenti mingħand enġinier biex naraw l-aħjar mod li nistgħu nipproċedu.
17. E-mail mingħand Mark Sansone, location manager tal-kumpanija ‘Small Island
Films’, li fiha qed jitlob in-no objection tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra sabiex jittieħdu
numru ta’ ritratti tal-bajja tar-Ramla l-Ħamra nhar it-Tlieta 22 ta’ Marzu 2016. IlKunsill aċċetta din it-talba.
18. E-mail mingħand Pauliana Lonnroth, koordinatriċi tal-European Cities Against
Drugs, li fiha qed tistieden rappreżentanza mill-Kunsill sabiex tattendi għal study visit
li ser issir f’Norway fit-2 ta’ Ġunju li ġej. Il-Kunsill innota l-kontenut.
19. E-mail mingħand Mario Agius għan-nom tax-Xagħra Scouts Group li fiha qed jitlob
il-kollaborazzjoni tal-Kunsill fl-organizazzjoni tal-inawgurazzjoni uffiċjali talkwartieri tax-Xagħra Scouts Group li ser issir nhar il-Ħadd 1 ta’ Mejju 2016. Dan ilgrupp qed jitlob lill-Kunsill Lokali sabiex iħallas l-ispejjeż tat-trasport tal-banda taliscouts ta’ Ħ’Attard li ser tieħu sehem f’din iċ-ċerimonja, liema spejjeż jammontaw
għas-somma ta’ € 190. Il-Kunsill aċċetta din it-talba.
20. E-mail mingħand George Refalo, Segretarju Eżekuttiv tar-Reġjun Għawdex, li fiha
qed jistieden lis-Sindku jew rappreżentant tiegħu sabiex jattendi għal laqgħa malmanager tal-kumpanija taljana Rodeco f’Malta li fiha l-Kunsilli ser jiġu infurmati bixxogħol ta’ asfaltar li din il-kumpanija tixtieq tintroduċi f’Għawdex. Din il-laqgħa ser
issir nhar il-Ħamis 17 ta’ Marzu fis-6.30pm fis-sala tal-Kunsill Lokali ta’
Għajnsielem. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna ngħidu lillPerit Edward Scerri biex naraw jistax imur għal din il-laqgħa.
21. Ċirkulari mis-Sur Clive Tonna, Direttur tas-Saħħa Ambjentali, b’numru ta’ direttivi u
struzzjonijiet dwar il-kontroll tal-virus zika. Il-Kunsill innota l-kontenut.
22. E-mail mingħand Victoria Martha Pace, koordinatriċi tal-Fondazzjoni Valletta 2018
f’Għawdex, li fiha qed tistieden rappreżentant tal-Kunsill sabiex jattendi għal laqgħa
ta’ informazzjoni dwar l-attivita’ ‘Pageant of the Seas – Tellieqa Ġennata’, liema
attivita’ ser issir fil-Port il-Kbir. Din il-laqgħa ser issir nhar il-Ħamis 17 ta’ Marzu
2016 fl-uffiċċju tar-Reġjun Għawdex. Il-Kunsill innota l-kontenut.
23. E-mail mingħand Yoanne Muscat, rappreżentanta tas-Segretarjat tal-Bord tal-MEPA,
li fiha qed tinforma lill-Kunsill li nhar il-Ħamis 17 ta’ Marzu ser ikun hemm is-smiegħ
tal-planning control application PC 0040/13 li trid tistabbilixxi z-zoning, building
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heights u alignment tat-toroq u bini f’sit fi Triq il-Knisja. Għal din is-seduta ser
jattendi l-Perit Edward Scerri għan-nom tal-Kunsill.
24. Ċirkulari maħruġ mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali bi proposta għal ftehim ta’
ġemellaġġ ma’ Isani li huwa wieħed mill-eqdem reġjuni li jinsab fil-belt kapitali talGeorgia, Tbilisi. Il-Kunsill innota l-kontenut.
25. E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha d-Dipartiment qed jawtorizza lillKunsilli Lokali sabiex nhar is-Sibt 26 ta’ Marzu 2016, Sibt il-Għid, l-uffiċini
amministrattivi jinżammu magħluqin. Ser nieħdu ħsieb ninfurmaw lir-residenti tagħna
b’dan l-arranġament.
26. E-mail mingħand Savior Spiteri, President tal-Big Friends Guggen Musik Malta, li
fiha qed iressaq proposta lill-Kunsill Lokali biex nhar is-Sibt 23 ta’ April, il-Kunsill
jorganizza attivita’ fit-toroq fl-okkażjoni tal-festival tan-nar 2016 li ser isir fil-lokalita’
tagħna. Is-Sur Spiteri qed jitlob lill-Kunsill jikkollabora magħhom fl-organizazzjoni
ta’ din l-attivita’ billi jħallas l-ispejjeż marbutin mal-kunċerti preparatorji, trasport,
biljetti tal-vapur, drinks u snacks għall-mużiċisti, liema spejjeż jammontaw għassomma ta’ € 2200. Minħabba l-limitazzjonijiet finanzjarji li għandu l-Kunsill, ġie
deċiż li ma naċċettawx din it-talba.
27. Ittra mingħand Dione Lautier u Mark Borg, rappreżentanti ta’ ‘The Grapes Wine Bar’,
li fiha qed jitolbu n-no objection tal-Kunsill sabiex ikunu jistgħu jorganizzaw
edizzjoni oħra tas-Summer Festival fil-bajja tar-Ramla bejn il-Ġimgħa 12 u l-Ħadd 14
ta’ Awwissu 2016. Il-Kunsill aċċetta din it-talba bil-kundizzjoni li l-applikanti jġibu lpermessi kollha neċessarji mingħand l-awtoritajiet kompetenti u li tinżamm l-indafa.
28. E-mail mingħand Shawn Sultana, membru fil-kumitat tax-Xagħra United Football
Club, li fiha qed jinforma lill-Kunsill li l-attivita’ Clean Up the World organizzata
mill-istess klabb ser tinżamm nhar l-Erbgħa 23 ta’ Marzu fl-4.00pm. L-attivita’ ser
tkun tikkonsisti f’mixja lejn il-wied tar-Ramla segwita minn numru ta’ attivitajiet flistess bajja. Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li għandu jikkollabora mal-kumitat
tax-Xagħra United Football Club fl-organizazzjoni ta’ din l-attivita’ bi spiża li ma
teċċedix is-somma ta’ € 500.
29. Ittra mingħand il-Kumitat Organizzativ tal-Maratona Annwali ta’ Għawdex li fiha dan
il-Kumitat qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill fl-organizazzjoni ta’ din l-attivita’
li ser issir nhar il-Ħadd 24 ta’ April 2016. Il-Kunsill qabel li għandu jikkollabora mal-
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Kumitat tal-Maratona Annwali ta’ Għawdex fl-organizazzjoni ta’ din l-attivita’ bi
spiża li ma teċċedix is-somma ta’ € 800.

Ilmenti mir-residenti:
1. Talba mingħand Loreto Portelli ta’ 14, Triq Masri, sabiex isiru sinjali li jipprojbixxu lipparkjar faċċata tar-residenza tiegħu peress li t-triq hija dejqa u mhux qed ikun
possibbli għalih li joħroġ mill-garaxx meta jkun hemm il-karozzi ipparkjati n-naħa loħra tat-triq. Il-Kunsill qabel li għandna nibagħtu din it-talba għall-approvazzjoni ta’
Transport Malta.
2. Talba mingħand Pawlu Spiteri ta’ ‘Warda Mistika’, Triq il-Knisja, sabiex isir xogħol
ta’ siment quddiem il-garaxx tiegħu fl-istess triq. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.
3. Talba mingħand Pawlu Spiteri ta’ ‘Warda Mistika’, Triq il-Knisja, sabiex isiru 1.5m
sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar maż-żewġ naħat tal-garaxx li għandu fl-istess triq. IlKunsill qabel li għandna nibagħtu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.
4. Talba mingħand is-Sindku Joe Cordina sabiex jitwaħħlu dog litter bins f’diversi
partijiet madwar ix-Xagħra. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
5. Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex ir-residenti jingħataw
informazzjoni dwar is-sistema l-ġdida tas-separazzjoni tal-iskart li bdiet titħaddem
mill-Wasteserv. Il-Kunsill qabel li għandna ninkludi din l-informazzjoni fil-flyer
‘Mix-Xagħra B’Interess Għalik’ li jitqassam mal-bullettin tal-parroċċa.
6. Talba mingħand il-Kan. Dun Ġużepp Cini sabiex isir traffic management plan f’salib
it-toroq bejn Triq it-Tiġrija, Triq Ġnien Xibla u Triq Marsalforn. Is-Sindku Joe
Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna ninkarigaw lill-Perit Edward Scerri biex
jippreżenta pjanta għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.
7. Talba mingħand is-Sindku Joe Cordina sabiex tingħata ftit torba fi Triq Ta’ Kaċċaturi.
Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
8. Talba mingħand Maria Mercieca ta’ ‘Saint Joseph’, Triq tas-Sruġ, sabiex titranġa lbankina quddiem ir-residenza tagħha. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
9. Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex jitwaħħlu tabelli fi Pjazza lVitorja li juru d-direzzjoni lejn l-Għar ta’ Xerri. Il-Kunsill qabel li dawn it-tabelli, li
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kienu inqalgħu qabel sar ix-xogħol tal-pavimentar tal-pjazza, għandhom jerġgħu
jitwaħħlu.
10. Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex jitranġa l-ħajt tal-kantun fi Triq itTafla fejn kien sar inċident xi xhur ilu peress li qiegħed imwaqqa’. Il-Kunsill qabel li
dan ix-xogħol għandu jsir.
11. Talba mingħand Jane Vella ta’ 74, Triq Parisot sabiex titranġa t-triq bil-hot asphalt
quddiem ir-residenza tagħha peress li qed iżomm ħafna ilma. Il-Kunsill qabel li dan
ix-xogħol għandu jsir.
12. Talba mingħand Rita Sultana ta’ ‘White Rose’, Triq Ta’ Vestru, sabiex tiġi installata
bozza ġdida fi sqaq li jmiss ma’ Triq it-Tiġrija. Dan peress li qed ikun hemm ħafna
dlam u ser jidħlu joqogħdu xi residenti ġodda. Il-Kunsill qabel li din it-talba għandha
tiġi inkluża mal-lista ta’ talbiet pendenti li għandna għal bozoz ġodda fil-lokalita’.
13. Talba mingħand Tarcisio Mercieca ta’ ‘Mare View’, Triq it-Tiġrija f’isem ir-residenti
sabiex tiġi installata bozza ġdida f’din it-triq minħabba li qed ikun hemm ħafna dlam
f’dawn l-inħawi. Il-Kunsill qabel li din it-talba għandha tiġi inkluża mal-lista ta’
talbiet pendenti li għandna għal bozoz ġodda fil-lokalita’.
14. Talba mingħand Salvu Bartolo ta’ 60, Triq Ta’ Ġorf, għan-nom ta’ diversi residenti
sabiex Triq Ta’ Ġorf tiġi one way ‘il fuq minħabba l-ammont kbir ta’ traffiku li
jgħaddi minnha. Wara diskussjoni, il-Kunsill qabel li għandna ngħidu lis-Sur Bartolo
sabiex jiġbor petizzjoni mingħand ir-residenti biex tiġi diskussa f’laqgħa oħra talKunsill.
15. Talba mingħand Carmela Bartolo ta’ ‘San Mark’, Triq Marija Bambina, sabiex isir
1.5m keep clear quddiem ir-residenza tagħha. Il-Kunsill ma aċċettax din it-talba u ser
jitlob lis-Sinjura Bartolo biex tikkunsidra tibdel it-talba għal reserved parking bay for
disabled quddiem ir-residenza tagħha.
16. Suġġeriment mingħand Manolita Farrugia ta’ ‘Mayflower’, Vjal it-Tmienja ta’
Settembru, sabiex issir plakka b’informazzjoni dwar il-persuni li ġew mogħtija l-unur
‘Ġieħ ix-Xagħra’ mill-Kunsill. Il-Kunsill qabel li din il-proposta għandha tiġi diskussa
aktar ‘il quddiem.
17. Talba mingħand Ino Attard ta’ NB, Triq il-Knisja, sabiex titranġa l-bankina quddiem
ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
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18. Talba mingħand Nazzarena Saliba ta’ 49, Triq Marsalforn, sabiex jitranġa quddiem irresidenza tagħha peress li qed iżomm ħafna ilma. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.
19. Talba mingħand il-Kunsillier Dr. Joseph Attard sabiex jerġgħu jitwaħħlu erba’ tabelli
tan-no parking fi Triq il-Knisja, liema tabelli kienu nqalgħu xi snin ilu. Il-Kunsill
qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

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 18 ta’ April 2016
fil-5.30pm b’aġenda li tkun komunikata aktar ‘il quddiem.
Il-laqgħa spiċċat fit-7.45pm.

Joe Cordina
Sindku

Ivan Attard
Segretarju Eżekuttiv
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