Minuti tat-tliet mija u ħamsa u għoxrin laqgħa tal-Kunsill Lokali taxXagħra li saret nhar it-Tlieta 17 ta’ Mejju 2016 fil-5.30pm fl-uffiċċju
amministrattiv tal-Kunsill. Din hija wkoll l-erbatax-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 fil-5.30pm. Intqalet it-talba tal-bidu.
Il-Kunsill approva unanimament il-minuti tal-laqgħa numru 324 li saret nhar it-Tnejn
18 ta’ April 2016 wara li jsiru l-korrezzjonijiet meħtieġa.
Il-laqgħa ġiet sospiża fis-5.40pm sabiex il-Kunsill seta’ jitkellem ma’ xi residenti li
ġew jiddiskutu xi punti mal-Kunsill. Il-laqgħa tkompliet fis-5.50pm.

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 dan ix-xogħol ser isir mill-kuntrattur Emmanuel Sultana fil-jiem li
ġejjin u ser ikun konkluż sal-laqgħa li jmiss.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq it-talba li
għamilna sabiex il-footage tac-CCTV cameras li hemm ħdejn il-bring-in-sites ta’ Triq
it-Tafla u Triq Għajn Damma jibda jidher mill-uffiċċju tal-Kunsill. Is-Sindku Joe
Cordina wieġeb li bħalissa qed jiġi ippreparat rapport dettaljat mill-engineer li juri
x’hemm bżonn isir f’dan ir-rigward.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius propona u l-Kunsill qabel li għandna nibagħtu ittra ta’
ringrazzjament lil Mons. Dr. Joseph Bezzina għad-diskors interessanti li għamel dwar
il-kappelli antiki tax-Xagħra waqt iċ-ċerimonja ta’ Jum il-Lokalita’. Il-Viċi Sindku
staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq is-suġġeriment li għamel Mons. Bezzina
fl-istess diskors li l-Kunsill iwaħħal tifkira fuq kull sit fix-Xagħra fejn kienet teżisti xi
kappella li llum m’għadhiex hemm. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel
li għandna navviċinaw lill-Moviment Storiku u Kulturali tax-Xagħra biex jieħdu ħsieb
huma dan il-proġett bil-kollaborazzjoni tal-Kunsill.
Il-Kunsillier Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li illum il-Ministeru għal
Għawdex ħareġ l-offerti pubbliċi (tenders) għax-xogħol ta’ asfaltar tat-toroq Bertrija,
Liberat Grech u Il-Ġebla Ta’ Sansuna. Fid-dawl ta’ dan, is-Sindku Joe Cordina
propona u l-Kunsill qabel li għandna nibagħtu ittra ta’ ringrazzjament lill-Ministru
għal Għawdex, Dr. Anton Refalo, u nfakkruh ukoll fix-xogħol urġenti ta’ resurfacing
li hemm bżonn isir fi Triq Karkar u Triq Għajn Ħosna.
Il-Kunsillier Dr. Joseph Attard staqsa dwar jekk il-Kunsill Lokali spiċċax is-sena 2015
b’deficit finanzjarju. Is-Sindku Joe Cordina spjega li l-current liabilities tal-Kunsill
huma aktar mill-current assets minħabba l-fatt li l-Kunsill Lokali tax-Xagħra għadu
jrid iħallas ammont sostanzjali ta’ flus fuq perijodu ta’ għaxar snin lill-kumpanija
Road Construction Co. Limited għax-xogħol ta’ asfaltar ta’ Triq Marsalforn, liema
xogħol sar b’finanzjament parzjali mill-iskema tal-Public Private Partnership
imnedija mill-Gvern preċedenti. Huwa qal li s-sitwazzjoni finanzjarja preżenti talKunsill hija simili għas-sitwazzjoni li jinsabu fiha l-Kunsilli Lokali li għamlu xogħol
taħt l-iskema tal-PPP.
Il-Kunsillier Dr. Joseph Attard staqsa wkoll dwar jekk saritx il-laqgħa ma’ Transport
Malta rigward il-one way proposta għal Triq il-Knisja. Is-Sindku wieġeb li din illaqgħa ser issir fil-ġimgħat li ġejjin.
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Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar xi żvilupp kien hemm fuq it-talba li
għamilna lis-surmat tal-iskola primarja u lis-Superjuri tal-Mużew sabiex titqajjem
kuxjenza fost it-tfal tax-Xagħra dwar ir-riċiklaġġ tal-iskart fil-lokalita’ tagħna. IsSindku Joe Cordina qal li iltqajna mas-Surmast Joe Xerri rigward din il-materja u ser
nitolbu lil rappreżentanti mill-kumpanija Greenpak sabiex jagħmlu taħdita u
preżentazzjoni dwar dan is-suġġett lit-tfal li jattendu l-iskola primarja tax-Xagħra.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar xi żvilupp kien hemm fuq it-talba li
għamel sabiex isir aċċess adekwat b’rampi u tactiles għaz-zebra crossings ta’ Triq ilKnisja u Triq it-Tiġrija. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li dan ix-xogħol ser isir millkuntrattur Joe Grima fil-jiem li ġejjin.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq it-traffic
management plan ta’ Triq it-Tiġrija. Is-Sindku wieġeb li għadna qed nistennew din ilpjanta mingħand il-Perit Edward Scerri biex imbagħad tiġi diskussa f’laqgħa talKunsill.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa wkoll dwar jekk kienx hemm xi żvilupp dwar ilproġett tar-rijabilitazzjoni tal-Qortin. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li,
minn informazzjoni li rċieva l-Kunsill, m’hemm l-ebda deċiżjoni definittiva min-naħa
tal-Gvern Ċentrali rigward dan il-proġett.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar il-pre-announcement call li ħarġet minnaħa tal-PPCD għal proġetti li jaqgħu taħt Priority Axis 4 u Priority Axis 5. Huwa
propona li l-Kunsill għandu japplika taħt dan il-fond biex jinstalla pannelli
fotovoltajiċi fuq il-bini tal-uffiċċju amministrattiv. Wara diskussjoni, il-Kunsill qabel
li għandna niċċekkjaw eżatt dwar x’tip ta’ proġetti ikunu eliġibbli għal finanzjament
taħt dan il-fond u dan peress li hemm il-ħsieb li l-uffiċċju attwali tal-Kunsill jitwaqqa’
biex minfloku jinbena Ċentru Ċiviku li jkun jixraq lil-lokalita’ tagħna.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar jekk sarux l-attivitajiet għall-anzjani fisSantwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu fl-okkażjoni ta’ Jum l-Omm u l-ħarġa
Malta għal attivita’ organizzata mill-Fondazzjoni Valletta 2018. Is-Sindku wieġeb li lħarġa ta’ Jum l-Omm saret filwaqt li dik tal-Fondazzjoni Valletta 2018 ma ġietx
organizzata minħabba li l-attivita’ kienet diġa’ fully booked.

Komunikazzjonijiet tas-Sindku fosthom ix-xogħol ta’ asfaltar ta’
Pjazza l-Vitorja u Vjal it-Tmienja ta’ Settembru, l-organizazzjoni taċċerimonja tas-Sette Giugno, l-organizazzjoni tal-festival tat-tin u
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prodotti tipiċi Maltin, iż-żjara ta’ delegazzjoni mill-Kunsill f’Mergo, lorganizazzjoni tal-Kunċert tal-Milied, ħruġ ta’ offerta pubblika
(tender) relatata max-xogħol ta’ tisbieħ quddiem il-Knisja ta’
Sant’Anton Abbati, reviżjoni tar-regolamenti marbuta mal-għoti talunur Ġieħ ix-Xagħra u materji oħra
1. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li x-xogħol ta’ asfaltar ta’ Pjazza l-Vitorja,
liema xogħol qed isir mill-Ministeru għal Għawdex, jinsab miexi kif ippjanat. IsSindku qal li nhar il-Ġimgħa 20 ta’ Mejju ser issir laqgħa fit-8.30am fl-uffiċċju
amministrattiv tal-Kunsill li għaliha ser jattendu l-Inġinier John Mizzi min-naħa talKorporazzjoni Enemalta, l-Inġinier Carmel Mizzi Cefai min-naħa tal-kumpanija GO
plc, rappreżentant tal-kumpanija Melita plc, il-Perit Angelo Portelli, id-Direttur Mark
Formosa u l-kuntratturi involuti fil-proġett.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar il-bankina tal-porfido li qed issir bħala
parti minn dan il-proġett u s-Sindku wieġeb li s-sitwazzjoni fil-pjazza ser tibqa’ listess kif inhi sal-lum. Dan jgħodd ukoll għall-parking spaces li nsibu fil-pjazza.
Il-laqgħa ġiet sospiża fis-6.20pm sabiex il-Kunsill seta’ jitkellem mas-Sur Reuben
Galea li ġie jiddiskuti xi punti mal-Kunsill. Il-laqgħa tkompliet fis-6.30pm.
2. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li din is-sena, iċ-ċerimonja tat-tifkira talirvellijiet tas-Sette Giugno ser issir nhar il-Ħadd 5 ta’ Ġunju 2016. Fl-9.45am ser issir
Quddiesa fil-Knisja Bażilika ta’ Marija Bambina segwita minn re-enactment
organizzat mix-Xagħra Historical Re-enactment Organisation fi Pjazza l-Vitorja u
tqegħid ta’ fjuri f’riġlejn il-mafkar ta’ Ġużeppi Bajada fi Triq Bullara.
Bħas-snin preċedenti, il-Kunsill Lokali ser jieħu ħsieb is-servizz waqt il-Quddiesa
filwaqt li r-re-enactment ser jiġi iffinanzjat mid-Dipartiment tal-Kultura fi ħdan ilMinisteru għal Għawdex.
3. 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 qal li d-delegati barranin li ser jattendu
għal dan il-festival huma konfermati u l-lukandi li fihom ser ikunu qed joqogħdu ġew
ibbukkjati.
Nhar is-Sibt 9 ta’ Lulju 2016 fl-10am ser tiġi organizzata konferenza dwar it-tin li fiha
ser jitkellmu tliet esperti lokali fis-suġġett. Din il-konferenza ser tiġi organizzata fis4

Sala ‘Dun Alwiġ Camilleri’ fil-Każin tal-Banda Victory u għaliha ser jiġu mistiedna lbdiewa reġistrati Għawdxin. Is-Sibt filgħaxija, mit-8.00pm ‘il quddiem, ser tiġi
organizzata ikla tradizzjonali fi Pjazza l-Vitorja li matulha jingħata entertainment
mill-band Dcapitals immexxija minn Mro. George Apap. Waqt din is-serata jkun
hemm ukoll diversi stalls li jesebixxu u jbiegħu ikel tipiku Malti. Il-festival jiġi fi
tmiemu l-Ħadd 10 ta’ Lulju b’esebizzjoni ta’ ikel tipiku Malti fi Pjazza l-Vitorja mit8.00am sas-1.00pm. Ser ikun hemm entertainment minn Ta’ Verna Folk Band u
gruppi folkloristiċi oħra.
Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li bħala parti minn dan il-festival
għandna ninawguraw il-proġett ta’ tisbieħ fil-ġnien ta’ quddiem il-Mitħna Ta’ Kola,
liema proġett sar b’finanzjament mill-programm Leader tal-Unjoni Ewropea. IlKunsillier Dr. Joseph Attard propona u l-Kunsill qabel li dan il-ġnien għandu
jissemma għas-Surmast Xagħri Mro. Nazzareno Refalo li serva għal snin twal bħala
Surmast Direttur tal-Banda Victory u Maestro di Cappella tal-Knisja Bażilika ta’
Marija Bambina. Il-Kunsill qabel ukoll li bħala parti miċ-ċerimonja talinawgurazzjoni ta’ dan il-ġnien, għandna nistiednu lil Dr. Aaron Attard Hili sabiex
jagħmel diskors qasir dwar il-ħidma tas-Surmast Refalo favur il-lokalita’ tagħna. Fuq
suġġeriment tal-Kunsillier Dr. Joseph Attard, il-Kunsill qabel li għandha ssir
manutenzjoni u tikħil tal-ħajt li jdawwar dan il-ġnien u ser ninkarigaw lill-ħaddiema
assenjati magħna biex jagħmlu dan ix-xogħol.
4. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li rnexxielna niġbru grupp ta’ għaxar
persuni mil-lokalita’ tagħna li ser imorru Mergo fl-Italja bejn is-7 u l-10 ta’ Lulju li
ġej bħala parti minn proġett ta’ skambju kulturali ma’ din il-lokalita’ fl-Italja.
Minħabba li dakinhar ser inkunu impenjati bl-organizazzjoni tal-festival tat-tin u
prodotti tipiċi Maltin, is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li Dr. Aaron Attard Hili u
Raymond Bonello għandhom imorru ma’ dan il-grupp bħala rappreżentanti tal-Kunsill
u membri tas-sotto-kumitat tal-ġemellaġġi.
5. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li bdejna l-preparamenti tagħna għallorganizazzjoni tal-Kunċert tal-Milied f’Diċembru li ġej. Is-Sindku qal li rċivejna
korrispondenza mingħand is-Sur Stefan Attard, leader tal-Kor Schola Cantorum
Jubilate, li fiha qed jinforma lill-Kunsill li l-Kor tiegħu ma jistax jipparteċipa f’dan ilKunċert minħabba impenji li ser ikollha d-Direttriċi Marouska Attard fl-istess
perijodu.
Is-Sur Stefan Attard qed jissuġġerixxi l-Kor Jubilate Deo tal-Parroċċa tan-Naxxar
immexxi minn Mro. Christopher Muscat biex jagħti dan il-Kunċert. Wara diskussjoni,
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is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nitolbu kwotazzjoni lil
Mro. Muscat u f’każ li din l-istima tkun ogħla mill-budget li jalloka l-Kunsill għal din
l-attivita’, għandna navviċinaw lil Mro. Joseph Debrincat.
6. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna noħorġu offerta pubblika
(tender) għax-xogħol ta’ tisbieħ quddiem il-Knisja ta’ Sant’Anton Abbati. Din lofferta għandha tinħareġ wara li l-Bord tal-Awtorita’ tal-Ippjanar japprova l-permess
għal dan ix-xogħol fil-31 ta’ Mejju li ġej u wara li l-Kumitat tal-Urban Improvement
Fund japprova t-talba tal-Kunsill Lokali sabiex dan ix-xogħol jiġi iffinanzjat minn dan
il-fond. Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li l-perita responsabbli minn dan ilproġett għandha tkun is-Sinjura Mariella Xuereb li hija l-istess perita li ħejjiet l-istimi
u l-pjanti li tressqu għall-approvazzjoni tal-Awtorita’ tal-Ippjanar.
7. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandha ssir reviżjoni tarregolamenti marbuta mal-għoti tal-premju Ġieħ ix-Xagħra li jingħata kull sena f’Jum
il-Lokalita’. Wara diskussjoni, il-Kunsill qabel li din il-materja għandha titressaq
għall-approvazzjoni tal-Kunsill fil-laqgħa li jmiss wara li kull Kunsillier jingħata lopportunita’ jressaq il-proposti u s-suġġerimenti tiegħu.

Qari tal-Korrispondenza:
1. E-mail mingħand Peter Gingell, rappreżentant tal-Awtorita’ tal-Ippjanar, li fiha qed
jinforma lill-Kunsill bl-introduzzjoni ta’ tip ġdid ta’ applikazzjoni għal żvilupp li ser
tibda tintuża minn din l-Awtorita’. Il-Kunsill innota l-kontenut.
2. E-mail mingħand Carmel Abela, Direttur tal-Kunsilli Lokali, li fiha qed jinforma lillKunsill li s-Sur Ivan Attard ġie maħtur Aġent Segretarju Eżekuttiv tal-Kunsill Lokali
tal-Fontana b’effett mit-Tlieta 19 ta’ April 2016. Il-Kunsill innota l-kontenut u awgura
lis-Sur Attard fil-kariga ġdida tiegħu.
3. E-mail mingħand Daphne Caruana, kuratriċi tat-Tempji tal-Ġgantija, li fiha qed
tinforma lill-Kunsill li x-xogħol kollu relatat mal-makkinarju intern tal-Mitħna Ta’
Kola huwa lest u miftuħ għall-pubbliku. Preżentament ix-xogħol għaddej b’ritmu
tajjeb fuq ir-rikostruzzjoni tal-antenni. Heritage Malta qed tittama li x-xogħol
imsemmi mistenni jitlesta fil-bidu ta’ dan is-sajf biex hekk il-proġett ikun finalment
konkluż. Il-Kunsill innota l-kontenut.
4. E-mail mingħand George Refalo, Segretarju Eżekuttiv tar-Reġjun Għawdex, li fiha
qed jistieden rappreżentanza mill-Kunsill sabiex tattendi għal sessjoni ta’
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informazzjoni dwar il-proġett 'Meludia’ li huwa programm online ta’ tagħlim u
għarfien mużikali. Din is-sessjoni saret nhar it-Tnejn 9 ta’ Mejju 2016 fit-3pm fis-Sala
tal-Ministeru għal Għawdex. Il-Kunsill innota l-kontenut.
5. E-mail mingħand John Barnes li fiha qed jistaqsi lill-Kunsill jekk hux interessat li
jorganizza għal sena oħra sessjonijiet ta’ story telling għat-tfal tal-lokalita’ tagħna
matul ix-xhur tas-sajf. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li dawn issessjonijiet għandhom jerġgħu jiġu organizzati.
6. Memo 11/2016 maħruġ mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali u intitolat ‘Servizzi talGħaqdiet Mużikali tal-Lokal’. Il-Kunsill innota l-kontenut.
7. E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha qed jinforma lill-Kunsilli Lokali bi
pre-announcement call maħruġa mill-Managing Authority for Cohesion Policy 20142020 li tindirizza Priority Axis 4 – ‘Shifting towards a low-carbon economy’ u
Priority Axis 5 – ‘Protecting our environment – investing in natural and cultural
assets’. Dawk il-Kunsilli Lokali li huma interessati li japplikaw għal xi proġett li jaqa’
taħt dawn il-priority axis huma mitluba sabiex jissottomettu project brief proposal lillPPCD sa mhux aktar tard minn nhar il-Ġimgħa 27 ta’ Mejju 2016. Dan sabiex tiġi
studjata l-eliġibilita’ tal-proġett taħt dawn is-sejħiet. Din il-materja diġa’ ġiet diskussa
aktar kmieni matul din il-laqgħa.
8. E-mail mingħand Stefan Attard, leader tal-Kor Schola Cantorum Jubilate, li fiha qed
jinforma lill-Kunsill li l-Kor Schola Cantorum Jubilate ma jistax jipparteċipa filKunċert tal-Milied 2016 organizzat mill-Kunsill Lokali peress li l-Kor diġa’ għandu
impenji oħrajn f’dan iż-żmien u d-Direttriċi Marouska Attard ser tkun imsiefra wkoll
f’dan il-perijodu. Is-Sur Attard qed jissuġġerixxi lill-Kor Jubilate Deo tal-Parroċċa
tan-Naxxar immexxi minn Mro. Christopher Muscat. Din il-materja diġa’ ġiet
diskussa aktar kmieni matul din il-laqgħa.
9. E-mail mingħand Amanda Cassar, rappreżentanta tad-Dipartiment tal-Kummerċ, li
fiha qed tinforma lill-Kunsilli Lokali b’informazzjoni dwar il-Premju Nazzjonali għal
Appoġġ lill-Intrapriża 2016. Dan il-premju għandu l-għan li jqajjem l-għarfien dwar lintraprenditorija kemm fuq bażi lokali u kemm fuq bażi nazzjonali. Lapplikazzjonijiet għal dan il-premju għandhom jiġu sottomessi sa mhux aktar tard
minn nhar l-Erbgħa 18 ta’ Mejju f’nofsinhar. Il-Kunsill innota l-kontenut.
10. Petizzjoni iffirmata minn għaxar residenti ta’ Tiq Ġorf li fiha qed jiddikjaraw li jaqblu
li Triq Ġorf għandha tiġi one-way għat-traffiku. Is-Sindku Joe Cordina propona u l7

Kunsill qabel li din il-petizzjoni għandha tintbagħat lil Transport Malta għallkummenti ta’ din l-Awtorita’.
11. E-mail mingħand Michael Portelli, Segretarju tax-Xagħra Historical Re-enactment
Organisation, li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill fl-organizazzjoni talattivita’ Xagħra Tale li ser tiġi organizzata kull nhar ta’ Erbgħa matul ix-xhur ta’ Lulju
u Awwissu. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna
nikkollaboraw ma’ din l-Għaqda fl-organizazzjoni ta’ din l-attivita’ bi spiża li ma
teċċedix dik tas-sena li għaddiet.
12. E-mail mingħand George Refalo, Segretarju Eżekuttiv tar-Reġjun Għawdex, li fiha
qed jinforma lill-Kunsilli Lokali Għawdxin li r-Reġjun iddeċieda li l-Kunsilli
għandhom jibqgħu jużaw is-servizzi tal-kumpanija Galea Curmi Engineering
Consultants bħala intermedjarju f’dawn il-każijiet li jkollhom sabiex tinsisti hi
f’isimhom mal-kuntratturi dwar ħsara li jkollhom relatata ma’ dak kollu li għandu
x’jaqsam mal-elettriku fil-lokalitajiet Għawdxin. Il-Kunsill innota l-kontenut.
13. E-mail mingħand George Refalo, Segretarju Eżekuttiv tar-Reġjun Għawdex, li fiha
qed jinforma lill-Kunsilli Lokali li r-Reġjun Għawdex qiegħed jirrakkomanda li
kemm-il darba hemm Kunsilli Lokali li ma għandhomx għażla oħra ħlief li jixtru llanterni ġodda mill-aktar fis possibbli biex għalissa jixtri dawn il-lanterni wara li
jkunu ġabru kwotazzjonijiet mingħand il-kuntratturi rispettivi li oriġinarjament rebħu
l-offerta biex mingħandhom inxtraw il-lanterni biex inbidlu d-dwal tat-toroq ta’
Għawdex minn dak SON għal dak LED.
Rigward arbli ġodda jew bdil ta’ arbli, ir-Reġjun Għawdex jirrakkomanda li nibqgħu
nikkuntattjaw lil Richard Cauchi sabiex jagħmel dawn ix-xogħlijiet hu sakemm
tinħareġ l-offerta għal period contract mir-Reġjun Għawdex. Il-Kunsill innota lkontenut.
14. Ċirkulari mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali li fiha qed tistieden rappreżentanti
mill-Kunsilli Lokali sabiex jattendu għal laqgħa tal-proġett AC4ACP li ser issir fi
Praga, ir-Repubblika Ċeka, nhar il-Ħamis 2 u l-Ġimgħa 3 ta’ Ġunju 2016. Lapplikazzjonijiet mingħand dawk il-Kunsilliera interessati li jipparteċipaw jintlaqgħu
mil-lum il-Ħamis 5 ta’ Mejju sat-Tnejn 9 ta’ Mejju 2016. Il-Kunsill innota l-kontenut.
15. E-mail mingħand George Refalo, Segretarju Eżekuttiv tar-Reġjun Għawdex, li fiha
qed jistieden rappreżentanza mill-Kunsill sabiex tattendi għal laqgħa bi preparazzjoni
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għall-introduzzjoni tal-organic bag li saret nhar il-Ġimgħa 6 ta’ Mejju fis-sala talKunsill Lokali tal-Belt Victoria. Il-Kunsill innota l-kontenut.
16. E-mail mingħand George Refalo, Segretarju Eżekuttiv tar-Reġjun Għawdex, li fiha
qed jinforma lill-Kunsilli Lokali li fl-aħħar laqgħa tar-Reġjun ġiet diskussa l-proposta
dwar ħruġ ta’ Offerti Reġjonali f’isem il-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex. L-għan ta’ din
il-proposta hu li r-Reġjun Għawdex, bl-approvazzjoni tal-Kunsilli Lokali kollha, jibda
joħroġ offerti li jkopru l-gżira ta’ Għawdex kollu u li x-xogħlijiet li jsiru f’kull
lokalita’ jew l-oġġetti u s-servizzi li jinxtraw bl-istess offerti jitħallsu mill-Kunsilli
Lokali rispettivi. Is-Sur Refalo qed jitlob lill-Kunsill sabiex jissuġġerixxi lir-Reġjun
liema huma dawk l-oqsma li għalihom iħoss li jekk tinħareġ offerta reġjonali jkun
aktar vantaġġjuż mill-istatut quo. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li
għandna nsemmu s-servizz tal-ġbir ta’ skart domestiku bħala wieħed mill-oqsma
vantaġġjużi għalina.
17. E-mail mingħand Gabriel Cassola mill-Ministeru tat-Trasport li fiha qed tinforma lillKunsill li minħabba fl-obbligu li għandu l-Gvern mal-Kummissjoni Ewropea, iccharging pillars għall-karozzi li jaħdmu bl-elettriku ma jistgħux jitneħħew sas-sena
2019. Fuq proposta tal-Viċi Sindku Aaron Agius, il-Kunsill qabel li għandna niktbu
lill-Ministeru tat-Trasport sabiex nistaqsu għalfejn fil-lokalita’ tagħna saru żewġ
charging pillars minflok waħda kif ġara f’lokalitajiet oħrajn.
18. E-mail mingħand Joseph Azzopardi, Segretarju tal-Kumitat tal-FECC, li fiha qed
jistieden rappreżentanza mill-Kunsilli Lokali sabiex tattendi għal seminar dwar ilKarnival f’Għawdex li ser isir nhar is-Sibt 28 ta’ Mejju bejn it-8.30am u l-11.00am
fis-sala tal-Ministeru għal Għawdex. Dan is-seminar għandu l-għan li jkompli jxerred
il-promozzjoni tat-tradizzjonijiet tal-Karnival u jiddiskuti l-isfidi għall-ġejjieni. IsSindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li l-Assistant Principal Josephine
Sultana għandha tattendi għal dan is-seminar flimkien ma’ rappreżentant talFondazzjoni Kumittiva.
19. E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha d-Dipartiment qed jinforma lillKunsilli Lokali b’sejħa miftuħa għal partners fi proġett intitolat ‘Smart Management
of Beach & Coastal Resources – Smart Beaches’, liema proġett qed ikun immexxi
mill-Port Institute for Studies and Cooperation in Valencia fi Spanja. Is-Sindku Joe
Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nuru l-interess tagħna li nipparteċipaw
f’dan il-proġett billi nagħmlu riferenza għall-bajja tar-Ramla l-Ħamra li tinsab filkonfini tal-lokalita’ tagħna.
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20. Memo 12/2016 maħruġ mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali intitolat ‘Apprezzament u
Ringrazzjament’. Il-Kunsill innota l-kontenut.
21. E-mail mingħand Lara Grima, rappreżentanta tal-Awtorita’ Maltija għat-Turiżmu
(MTA), li fiha qed tinforma lill-Kunsilli Lokali li t-talba tagħna għal sponsorship minnaħa ta’ din l-Awtorita’ għall-festival tat-tin u prodotti tipiċi Maltin ma ġietx
milqugħa. Il-Kunsill innota l-kontenut.
22. E-mail mingħand l-Inġinier Silvio Saliba li fiha qed jinforma lill-Kunsill Lokali li
sabiex nirranġaw is-sistema tal-cameras tas-sigurta’ (CCTV cameras) fil-playing field,
hemm bżonn spiża ta’ € 732.33c. Dan sabiex is-sistema attwali tiġi aġġornata u tkun
aktar adekwata għall-ħtiġijiet tal-lum. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
23. E-mail mill-MEUSAC li fiha qed tistieden rappreżentanza mill-Kunsill sabiex tattendi
għal sessjoni ta’ informazzjoni bit-tema ‘Transatlantic Trade Investment Partnership
(TTIP)’ li ser issir nhar il-Ġimgħa 27 ta’ Mejju 2016 f’Dar L-Ewropa, il-Belt Valletta.
Il-Kunsill innota l-kontenut.
24. Ittra mingħand Reuben Galea f’isem ir-Rettur tal-Knisja ta’ Ġesu’ Nazzarenu li fiha
qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra fl-organizazzjoni tat-tieni
edizzjoni tal-Lejla Għaġinata li ser issir nhar is-Sibt 18 ta’ Ġunju 2016 quddiem ilKnisja tan-Nazzarenu. Is-Sur Galea qed jitlob lill-Kunsill biex jikkollabora f’din lattivita’.Il-Kunsill qabel li għandu jikkollabora bi spiża li ma teċċedix is-somma ta’
€200.
25. E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha d-Dipartiment qed jinforma lillKunsilli Lokali li l-Prim Ministru ħatar lis-Sur Adrian Mifsud bħala Direttur tal-Gvern
Lokali b’effett mit-Tnejn 9 ta’ Mejju 2016. Il-Kunsill innota l-kontenut.
26. E-mail mingħand Silvana Mifsud mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru li fiha qed tinforma
lill-Kunsill Lokali li l-Kummissarju kontra l-Burokrazija ser iżur l-uffiċċju
amministrattiv għal laqgħa dwar il-burokrazija nhar il-Ġimgħa 3 ta’ Ġunju 2016 fis2pm. Il-Kunsilliera kollha huma mistiedna li jattendu. Il-Kunsill innota l-kontenut.
27. E-mail mingħand Dr. Pietro Epifani, Sindku tal-Kunsill ta’ San Michele Salentino flItalja, li fiha hu qed jistieden tliet rappreżentanti tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra sabiex
jattendu għall-fiera annwali tat-tin li ser issir f’San Michele Salentino fis-27 u 28 ta’
Awwissu 2016. Il-Kunsill qabel li din il-materja għandha tiġi deċiża fil-laqgħa li
jmiss.
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28. E-mail mingħand Sergio Cucis, rappreżentant tal-Kunsill ta’ Domus De Maria flItalja, li fiha hu qed jistieden żewġ rappreżentanti mill-Kunsill Lokali tax-Xagħra
sabiex jattendu għall-fiera annwali tat-tin li ser issir fl-istess lokalita’ bejn is-Sibt 25 u
t-Tnejn 27 ta’ Ġunju 2016. Il-Kunsill innota l-kontenut.
29. E-mail mingħand Vincenzo Menna, rappreżentant tal-Kunsill ta’ Atessa fl-Italja, li
fiha qed jistieden żewġ rappreżentanti mill-Kunsill Lokali tax-Xagħra sabiex jattendu
għall-fiera annwali tat-tin li ser issir fl-istess lokalita’ bejn il-Ġimgħa 12 u l-Ħadd 14
ta’ Awwissu 2016. Il-Kunsill qabel li din il-materja għandha tiġi deċiża fil-laqgħa li
jmiss.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius u l-Kunsillier Dr. Christian Zammit irtiraw mil-laqgħa
fis-7.00pm.

Ilmenti mir-residenti:
1. Talba mingħand Derek Cini ta’ 47, Triq Marija Bambina, sabiex issir
loading/unloading bay quddiem il-ħanut Cini Holdings fi Triq Marija Bambina. IlKunsill qabel li għandna niċċekkjaw mar-resident dwar x’qed jitlob eżatt.
2. Talba mingħand Reuben Galea għan-nom taċ-Ċentru Ġesu’ Nazzarenu sabiex il-bus
shelter li hemm maġenb il-Knisja ta’ Ġesu’ Nazzarenu fi Triq Mannar tiġi spustjata
għal Triq Ġnien Xibla faċċata ta’ Tal-Furnar Restaurant. L-istima biex ikun jista’ jsir
dan ix-xogħol tammonta għas-somma ta’ € 2714 (VAT inkluża). Il-Kunsill qabel li
dan ix-xogħol għandu jsir. Ser inġibu n-no objection ta’ Transport Malta u napplikaw
għall-permessi neċessarji mal-Awtorita’ tal-Ippjanar.
3. Talba mingħand Raymond Attard ta’ ‘Ta’ Kanċ’, Triq Tas-Sruġ, sabiex tiġi installata
spotlight żgħira ma’ arblu tad-dawl li hemm faċċata tar-residenza tiegħu biex tagħti ddawl għal fuq niċċa bl-istatwa tal-Papa San Ġwanni Pawlu II li hemm mad-dar tiegħu.
Il-Kunsill qabel li għandna navżaw lir-resident sabiex iġib il-permess talKorporazzjoni Enemalta biex din is-spotlight tiġi ikkonnettjata mad-dawl tat-toroq.
4. Talba mingħand Marvic Said sabiex isiru żewġ sinjali ‘Access to Farmers only’ ma’
kull naħa tat-triq li twassal għall-Wied tal-Fellies. Il-Kunsill qabel li dawn it-tabelli
għandhom jitwaħħlu wara li jinġieb il-permess ta’ Transport Malta.
5. Talba mingħand Maurice Sultana ta’ 68, Triq it-Tiġrija, sabiex titranġa rampa bissiment mal-garaxx tar-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
11

6. Talba mingħand il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar sabiex (i) jiġu rilokati l-aħħar żewġ
arbli li hemm fuq il-pavimentar il-ġdid f’tarf Vjal it-Tmienja ta’ Settembru kantuniera
ma’ Pjazza l-Vitorja u (ii) terġa’ ssir ir-rampa li kien hemm mal-bankina fil-kantuniera
mal-pompa tal-petrol. Il-Kunsill, filwaqt illi ma aċċettax l-ewwel talba, aċċetta biss ittieni talba.
7. Talba mingħand Ġemma Grech ta’ 15, Vjal it-Tmienja ta’ Settembru, sabiex
jitwaħħal bank quddiem ir-residenza tagħha. Il-Kunsill qabel li dan il-bank għandu
jitwaħħal.
8. Talba mingħand Simone Attard ta’ ‘June’, Plot 5, Vjal it-Tmienja ta’ Settembru,
sabiex titranġa r-rampa tal-garaxx tar-residenza tagħha. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir.
9. Talba mingħand Tereża Sultana ta’ 14A, Triq Mannar, sabiex isiru erba’ bollards
kantuniera bejn Triq Parisot u Triq l-Għejun minħabba li l-vetturi qed jibqgħu deħlin
ġol-ħajt u jikkawżaw ħsara. Il-Kunsill qabel li għandna niċċekkjaw mar-residenta
dwar x’qed titlob eżatt.
10. Talba mingħand Michael Galea ta’ ‘Fuq il-Mina’, Triq Ġnien Imrik, sabiex jitkompla
x-xogħol fuq il-passaġġ li jagħti għal ġor-raba’ ta’ Għajn Xejba li jinsab fi Triq
Kortoll sabiex l-ilma tax-xita ma jkomplix jagħmel aktar ħsara fir-raba’ tagħhom. Din
il-problema kienet ġiet ikkawżata minn xogħol li kien sar fi Triq Tas-Sruġ minn
amministrazzjoni preċedenti tal-Kunsill. Hemm il-permessi neċessarji tal-MEPA
(PA/00260/15) biex isir ix-xogħol. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir u se
nitkellmu mal-Perit Edward Scerri biex naraw kif l-aħjar li jsir.
11. Talba mingħand Carmel Theuma ta’ N.B., Triq Ġnien Imrik, sabiex issir Give Way ftit
qabel ma tibda n-niżla taċ-ċimiterju parrokkjali fi Triq il-Knisja. Il-Kunsill qabel li din
it-talba għandha titressaq għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.
12. Talba mingħand Lino Muscat ta’ 16, Triq l-Ispiera, sabiex issir tabella ‘Attention to
Horse Drivers’ fit-toroq Ġnien Imrik, Spiera kantuniera ma’ Bullara u Triq Knisja. IlKunsill qabel li din it-talba għandha titressaq għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta
wara li nġibu l-permessi tas-sidien fejn ser jeħlu dawn it-tabelli.
13. Talba mingħand Carmen Bajada ta’ ‘Id-Dwejra’, Triq Ġnien Imrik, sabiex titranġa lbankina quddiem ir-residenza tagħha u titbaxxa peress li meta tagħmel ix-xita, qed
jidħol ħafna ilma ġewwa. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
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14. Talba mingħand Saviour Cini ta’ ‘Saint Anthony’, Triq it-28 ta’ April 1688, sabiex
jitneħħew is-sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar li hemm quddiem ir-residenza tiegħu
peress li dawn m’għadx fadal użu tagħhom. Il-Kunsill qabel li din it-talba għandha
titressaq għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.
15. Talba mingħand M. O’Flaherty ta’ ‘Razzett l-Antik’, Triq Ġnien Imrik, sabiex isir
shifting tal-bozza li hemm mar-residenza tiegħu għal ma’ arblu fil-qrib. Il-Kunsill
qabel li għandna naraw jekk is-shifting hux ser joħloq inkonvenjent għar-residenti talqrib qabel ma tiġi approvata din it-talba.
16. Talba mingħand il-Kunsillier Dr. Joseph Attard sabiex jitranġa ħajt tal-kantun
imwaqqa’ fi Triq Għajn Ħosna. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
17. Talba mingħand il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar sabiex jitranġa l-passaġġ tal-injam li
jwassal sal-bajja tar-Ramla l-Ħamra jew isir wieħed ġdid minħabba li dak eżistenti
jinsab fi stat ħażin u sar perikoluż. Is-Sindku innota li fi Frar li għadda diġa’ saret
talba mill-Kunsill Lokali lill-Awtorita’ Maltija għat-Turiżmu (MTA) biex isir passaġġ
ġdid iżda sal-lum bqajna ma smajna xejn. Ser niċċekkjaw fuq din il-materja.
18. Talba mingħand Fortunata Sultana ta’ 109, Triq Sant’Anton, sabiex jitranġaw żewġ
ħofriet li hemm quddiem ir-residenza tagħha. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu
jsir.
19. Talba mingħand Anthony Caruana ta’ 6, Triq Ġnien Xibla, sabiex isir ftit siment malbankini mar-residenzi tiegħu fi Triq Ġnien Xibla u Triq Marsalforn. Il-Kunsill qabel li
dan ix-xogħol għandu jsir.
20. Talba mingħand Anthony Caruana ta’ 6, Triq Ġnien Xibla, sabiex isir resurfacing bissiment iddisinjat tas-sqaq li hemm maġenb ir-residenza tiegħu. Is-Sindku Joe Cordina
propona u l-Kunsill qabel li għandna nġibu stima tal-Perit għal dan ix-xogħol.
21. Talba mingħand Joseph Briffa ta’ ‘Il-Barrakka’, Triq Kortoll, sabiex titranġa l-bankina
quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
22. Talba mingħand Josephine Vella ta’ N.B., Triq Ta’ Stellini, sabiex jitranġa bis-siment
quddiem ir-residenza tagħha minħabba li qed iżomm ħafna ilma. Il-Kunsill qabel li
dan ix-xogħol għandu jsir.
23. Ilment mingħand il-Kunsilliera Dr. Joseph Attard u Dr. Kevin Cutajar rigward issitwazzjoni attwali fl-Għar ta’ Calypso, liema sitwazzjoni issa saret perikoluża għallviżitaturi. Wara diskussjoni, is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li
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għandna nibagħtu ittra lill-Ministeru għal Għawdex u lill-Awtorita’ Maltija għatTuriżmu li fiha niġbdu l-attenzjoni dwar il-konsenturi kbar li hemm fil-blat qrib dan lGħar u ninsistu dwar il-bżonn li jsir intervent urġenti biex nevitaw konsegwenzi serji
u possibilment fatali.

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 il-Ġimgħa 17 ta’ Ġunju 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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