Minuti tat-tliet mija u sebgħa u għoxrin laqgħa tal-Kunsill Lokali taxXagħra li saret nhar it-Tnejn 18 ta’ Lulju 2016 fil-5.30pm fl-uffiċċju
amministrattiv tal-Kunsill. Din hija wkoll is-sittax-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 326 li saret nhar ilĠimgħa 17 ta’ Ġunju 2016.

Punti mqajma mill-minuti
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 għadna qegħdin fil-proċess biex naraw kif dan jista’ jsir u dan
minħabba diffikultajiet tekniċi li hemm it-Tafla. Is-Sindku informa lill-Kunsill li
sadanittant, qed naraw il-footage ta’ dawn il-cameras u nagħmlu rapport lill-Pulizija
ħalli jittieħdu passi kontra min jinqabad l-iskart b’mod illegali.
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Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar jekk kienx hemm xi risposta min-naħa talKumitat tat-Tismija tat-Toroq rigward l-isem propost ta’ ‘Daħlet l-Iscouts’ għat-triq li
twassal għall-kwartieri tax-Xagħra Scouts Group fil-bidu ta’ Vjal it-Tmienja ta’
Settembru. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li għadna qed nistennew risposta min-naħa
ta’ dan il-Kumitat.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar jekk saritx il-laqgħa mad-Direttur talGvern Lokali rigward l-iżbilanċ finanzjarju fil-working capital tal-Kunsill għas-sena
2015. Is-Sindku informa lill-Kunsill li din il-laqgħa ser issir nhar il-Ġimgħa 29 ta’
Lulju fin-12.30pm fiċ-Ċentru Ċiviku ta’ Għajnsielem u għaliha ser jattendu hu
flimkien mas-Segretarju Eżekuttiv.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa wkoll dwar jekk kienx hemm xi żvilupp rigward
ix-xogħol li talab sabiex iz-zebra crossings ikunu aktar aċċessibbli b’mod partikolari
għall-persuni b’diżabilita’. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li dan ix-xogħol ser isir
wara li jiġi finalizzat ix-xogħol ta’ asfaltar fi Pjazza l-Vitorja, liema xogħol qed isir
min-naħa tal-Ministeru għal Għawdex.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp rigward ixxogħol ta’ spustjar tal-kaxxa tat-telefon ta’ Vjal it-Tmienja ta’ Settembru. Is-Sindku
wieġeb li dan ix-xogħol ser isir mill-kumpanija GO plc fil-jiem li ġejjin.

Mozzjoni Nru. 159 – One-Way fi Triq il-Knisja
Is-Sindku Joe Cordina qal li, skont kif ġie deċiż fl-aħħar laqgħa tal-Kunsill, ser iressaq
għad-diskussjoni il-mozzjoni nru. 159 bit-titlu ‘One-Way fi Triq il-Knisja’ proponuta
mill-Kunsillier Dr. Joseph Attard u sekonduta mill-Viċi Sindku Aaron Agius. Ilmozzjoni hija iffirmata wkoll mill-Kunsillier Dr. Christian Zammit.
Is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard qara l-mozzjoni kif preżentata:
Peress illi fis-snin li għaddew, għal madwar l-aħħar tmien snin, il-Kunsill Lokali
tax-Xagħra applika u ngħata l-permess biex għal perjodu limitat bejn Awwissu u
Settembru ta’ kull sena, Triq il-Knisja minn salib it-toroq ma’ Triq Bullara u
Triq San Ġużepp sal-Pjazza l-Vitorja issir one-way;
Peress illi nħossu li sal-lum kien biżżejjed żmien fejn din is-sitwazzjoni ġiet
evalwata mir-residenti u mill-Kunsill;
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Peress illi diversi residenti ilmentaw għan-nuqqas ta’ sigurta’ u l-periklu ta’
aċċidenti fl-imsemmija parti tat-triq u l-konġestjoni kontinwa ta’ traffiku li
dejjem qiegħda tiżdied;
Peress illi dawn l-ilmenti mhux biss intbagħtu fuq bażi individwali l-Kunsill,
imma ukoll ġew formalizzati f’petizzjonijiet iffirmati mir-residenti, liema
petizzjonijiet saru għal aktar minn darba matul l-aħħar snin biex l-imsemmija
parti tat-triq issir one-way b’mod permanenti;
Peress illi fil-ġimgħat li ġejjin huwa mistenni li t-traffiku fix-xhur tas-sajf jiżdied
b’mod konsiderevoli u dana anke in vista tal-fatt li din it-triq bdiet tintuża bħala
rotta ewlenija tal-buses tal-linja u dawk tal-hop-on-hop-off bus tours;
Għaldaqstant aħna hawn taħt iffirmati, membri eletti tal-Kunsill Lokali Xagħra,
nitolbu li l-Kunsill Lokali Xagħra jaqbel li l-imsemmija triq issir one-way
bħalma diġa’ ssir fix-xhur ta’ Awwissu u Settembru ta’ kull sena.
Wara li nqrat il-mozzjoni, is-Sindku Joe Cordina issospenda l-laqgħa fis-6.00pm biex
il-Kunsill seta’ jisma’ l-opinjonijiet tar-residenti fuq dan is-suġġett. Il-laqgħa
tkompliet fis-6.40pm.
Il-Kunsillier Dr. Christian Zammit qal li m’hawn ħadd fil-Kunsill li huwa tekniku fuq
is-suġġett u għaldaqstant propona li l-Kunsill għandu jaħtar bord ta’ esperti li
jippreparaw rapport tekniku fuq l-aħjar mod li tissolva l-problema taċ-ċirkolazzjoni flintier tal-qalba ta’ raħalna.
Peress li ma kienx hemm qbil, il-mozzjoni kif preżentata għaddiet għall-vot. B’żewġ
voti favur (Dr. Joseph Attard u Aaron Agius) u tliet astensjonijiet (Joe Cordina, Dr.
Christian Zammit u Dr. Kevin Cutajar), il-mozzjoni ġiet approvata.
Il-laqgħa ġiet sospiża fis-6.50pm sabiex il-Kunsill seta’ jitkellem ma’ xi residenti li
ġew jiddiskutu xi punti mal-Kunsill. Il-laqgħa tkompliet fis-7.00pm.

Approvazzjoni tal-quarterly financial report għall-perijodu AprilĠunju 2016
Is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard ippreżenta lill-Kunsill il-quarterly financial report
għall-perijodu bejn l-1 ta’ April u t-30 ta’ Ġunju 2016. F’dan il-perijodu, il-Kunsill
Lokali tax-Xagħra kellu dħul finanzjarju ta’ € 123,151.92c u ħruġ finanzjarju ta’ €
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83,825.94c. Għaldaqstant, f’dan il-perijodu, il-Kunsill kellu bilanċ finanzjarju ta’ €
39,325.98c. Bejn l-1 ta’ Jannar u t-30 ta’ Ġunju 2016, il-Kunsill kellu bilanċ
finanzjarju ta’ € 85,518.75c. Dan ir-rapport jinkludi biss l-ispejjeż rikurrenti li kellu lKunsill Lokali f’dan il-perijodu.
Ir-rapport ġie approvat unanimament mill-Kunsill.

Komunikazzjonijiet tas-Sindku fosthom ix-xogħol ta’ asfaltar ta’
Pjazza l-Vitorja, għeluq tat-toroq fi żmien il-festa, aġġudikazzjoni talkwotazzjoni għat-tindif tat-toroq fil-jiem tal-festa, il-permessi talbejjiegħa li jarmaw temporanjament fil-ġranet tal-festa, ħruġ ta’
offerta pubblika (tender) għax-xiri ta’ konkos għal xogħol tal-Kunsill,
ħatra ta’ Deputat Segretarju Eżekuttiv 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 u
mistenni jiġi konkluż sal-aħħar ta’ Lulju 2016.
Is-Sindku qal li nhar it-Tnejn 11 ta’ Lulju, hu flimkien mas-Segretarju Eżekuttiv Ivan
Attard iltaqa’ ma’ rappreżentanti tal-Korporazzjoni Enemalta sabiex jiġi diskuss ixxogħol relatat mal-culvert li minnu ser jgħaddu l-wires li preżentament jinsabu
mwaħħlin mal-faċċati tar-residenzi tal-Pjazza. Il-Viċi Sindku Aaron Agius propona u
l-Kunsill qabel li għandna nibagħtu ittra lir-residenti kollha tal-pjazza li fiha
nispjegaw ix-xogħol li ser isir biex il-pjazza tingħata dehra isbaħ.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar għamel riferenza għas-sitwazzjoni preżenti tal-bankini
l-ġodda li qed isiru fil-pjazza fejn minħabba li l-livelli mhumiex l-istess u l-kurduna
hija tal-istess kulur, ħafna residenti mhumiex qed jindunaw b’dan u qed jispiċċaw
jaqgħu. Is-Sindku Joe Cordina qal li huwa wkoll ġie avviċinat minn xi residenti dwar
din il-problema. Wara diskussjoni, is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li din ilmaterja għandha tiġi indirizzata wara li jkun ġie finalizzat ix-xogħol ta’ asfaltar ta’
Pjazza l-Vitorja.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius qal li hemm bżonn urġenti li jinżebgħu z-zebra crossings
li hemm fil-bidu ta’ Triq it-Tiġrija maġenb il-Knisja Bażilika u fi Vjal it-Tmienja ta’
Settembru. Ser inressqu din it-talba lid-Dipartiment tat-Toroq fi ħdan il-Ministeru għal
Għawdex. Ser nitolbu wkoll lis-Sur Mark Formosa, Direttur Proġetti u Żvilupp fil-
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Ministeru għal Għawdex, sabiex jipprovdilna l-fanali ġodda għal dawn iz-zebra
crossings.
2. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nitolbu l-awtorizazzjoni
ta’ Transport Malta sabiex Triq it-28 ta’ April 1688 u l-ewwel parti ta’ Triq il-Knisja
jiġu one way għall-perijodu bejn l-Erbgħa 10 ta’ Awwissu u t-Tnejn 12 ta’ Settembru
2016. Dan minħabba l-armar tal-festa li jintrama f’dawn it-toroq.
Bil-għan li jkun hemm kontroll aħjar tat-traffiku li jkun dieħel jew ħiereġ mix-Xagħra
fil-jiem tal-festa, il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar propona u l-Kunsill qabel li fl-aħħar
tlett ijiem tal-festa, jiġifieri bejn it-Tlieta 6 u l-Ħamis 8 ta’ Settembru 2016, Triq ilQaċċa tkun magħluqa għat-traffiku u d-dħul għax-Xagħra isir minn Triq it-Tafla. Ser
naraw li jsiru sinjali direzzjonali fil-bidu tat-Tafla biex jindikaw lis-sewwieqa b’dan larranġament temporanju.
3. 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’ € 4,660 (VAT inkluża).
Il-Kunsill qabel li għandna nagħtu din il-kwotazzjoni lix-Xagħra United Football
Club.
4. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li bdejna naħsbu għall-permessi talbejjiegħa li jarmaw temporanjament fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru għall-festa
titulari ta’ Marija Bambina. Wara diskussjoni qasira, is-Sindku propona u l-Kunsill
qabel li dawn il-permessi għandhom jinħarġu fuq l-istess linji tas-sena li għaddiet.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius reġa’ semma l-issue tal-indafa fit-toroq fejn ikunu armati
dawn il-gabbani. Wara diskussjoni, is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li għandna
nistiednu lill-bejjiegħa sabiex jiltaqgħu mal-Kunsill fil-laqgħa li jmiss.
5. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna noħorġu offerta pubblika
(tender) għax-xiri ta’ konkos għal xogħol tal-Kunsill. Dan peress li t-tender attwali
skada fit-30 ta’ Ġunju 2016. Skont direttivi mogħtija mid-Dipartiment tal-Gvern
Lokali, dan it-tender ser jinħareġ bis-sistema tal-ePPs.
6. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li s-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard ser
ikun nieqes mill-uffiċċju minħabba raġunijiet personali bejn it-3 u l-24 ta’ Awwissu
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2016. Għal dan il-għan, hemm bżonn li jinħatar Deputat Segretarju Eżekuttiv sabiex
tiġi evitata sitwazzjoni fejn minħabba n-nuqqas tas-Segretarju Eżekuttiv, il-Kunsill ma
jkunx jista’ jopera.
Wara diskussjoni, is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li s-Sinjorina
Manolita Farrugia tinħatar Deputat Segretarju Eżekuttiv tal-Kunsill. Ser nitolbu lapprovazzjoni tal-Ministru għall-Ġustizzja u Gvern Lokali u tad-Direttur tal-Gvern
Lokali.
7. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li hu, flimkien mas-Segretarju Eżekuttiv,
kellu laqgħa ma’ Dr. Evangelista Leuzzi mill-Italja li miegħu konna ħdima l-proġett
NeMo fis-sena 2013. Is-Sindku qal li Dr. Leuzzi għandu proposta interessanti għal
proġett ta’ skambju kulturali bejn sitt pajjiżi Ewropej, liema proġett ser ikun imexxi
mill-Kunsill ta’ Suhindol fil-Bulgarija.
Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li għandna nidħlu partners f’dan il-proġett bilkundizzjoni li ma jkun jinvolvi l-ebda commitment finanzjarju min-naħa tagħna.

Qari tal-Korrispondenza:
1. Ċirkulari 03/2016 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali intitolata ‘Maratona talVolleyball b’riżq id-Dar tal-Providenza’, liema maratona saret bejn il-Ġimgħa 1 u lĦadd 3 ta’ Lulju 2016. Il-Kunsill innota l-kontenut.
2. E-mail mingħand il-Perit Edward Scerri b’kopja tat-traffic management plan għal Triq
it-Tiġrija u Triq Ġnien Xibla. Wara diskussjoni, is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li
din it-traffic management plan għandha titressaq għall-approvazzjoni ta’ Transport
Malta.
3. E-mail mingħand Girma Anuskeviciute, EDEN project coordinator, li fiha qed
tistieden rappreżentanza mill-Kunsill Lokali sabiex tattendi għall-EDEN Network
Meeting li ser isir fil-Mellieħa nhar l-Erbgħa 26 ta’ Ottubru 2016. Is-Sinjura
Anuskeviciute qed tinforma wkoll lill-Kunsill li fis-27 u t-28 ta’ Ottubru 2016, ilMinisteru tat-Turiżmu bil-kollaborazzjoni tal-Awtorita’ Maltija għat-Turiżmu ser
jorganizza l-EDEN national event li għalih il-Kunsill qed ikun mistieden. Il-Kunsill
qabel li għandna nipparteċipaw.
4. E-mail mingħand Eleanor Saunders li fiha qed titlob il-permess tal-Kunsill Lokali taxXagħra sabiex tkun tista’ torganizza ċ-ċerimonja tat-tieġ tagħha fil-bajja tar-Ramla l6

Ħamra lejn l-aħħar tax-xahar ta’ Settembru 2017. Il-Kunsill qabel li għandu jagħti dan
il-permess bil-kundizzjonijiet tas-soltu.
5. E-mail mingħand George Refalo, Segretarju Eżekuttiv tar-Reġjun Għawdex, li fiha
qed jinforma lill-Kunsilli Lokali Għawdxin sabiex għalissa ma japprovaw l-ebda
performance bonus lill-ħaddiema li huma impjegati mal-Community Workers
Foundation u assenjati mal-Kunsilli Lokali sabiex nistennew id-direttivi li dDipartiment tal-Gvern Lokali ser ikun qiegħed joħroġ f’dan ir-rigward. Il-Kunsill
innota l-kontenut.
6. E-mail mingħand Mark Formosa, Direttur Proġetti u Żvilupp, li fiha qed jinforma lillKunsill li x-xogħol ta’ konservazzjoni u restawr fuq l-istatwa tal-Madonna li tinsab filbajja tar-Ramla huwa mniżżel fil-lista tax-xogħlijiet ta’ Wirt Għawdex. Il-Kunsill
innota l-kontenut.
Fuq proposta tal-Viċi Sindku Aaron Agius, ser nitolbu lill-Ministeru għal Għawdex
sabiex naraw il-possibilita’ li l-Ministeru għal Għawdex jagħmel ix-xogħol ta’ restawr
neċessarju fuq in-niċċa tas-Sellum.
7. Ċirkulari mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali li fiha qed tistieden lill-kunsilliera
lokali sabiex jipparteċipaw fi stħarriġ li qed isir sabiex jevalwa l-perċezzjonijiet, lattitudnijiet u l-fehmiet tal-kunsilliera kollha dwar l-irwol u l-ħidmiet tal-AKL u lKumitati Reġjonali u kif ukoll li jassisti lil dawn l-entitajiet biex ikunu f’pożizzjoni
aħjar sabiex jippjanaw l-oġġettivi u l-ħidmiet għall-futur immedjat, interim u għal
żmien fit-tul. Il-Kunsill innota l-kontenut.
8. Ċirkulari 05/2016 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali intitolata ‘Kjarifika
għal Ċirkulari 02/2016 – Permessi għall-Ħatt ta’ Merkanzija minn fuq trailers’. IlKunsill innota l-kontenut.
9. Ċirkulari 06/2016 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali intitolata ‘Obbligi u
Dmirijiet tas-Segretarji Eżekuttivi’. Il-Kunsill innota l-kontenut.
10. E-mail mill-MEUSAC li fiha qed tistieden rappreżentanza mill-Kunsill sabiex tattendi
għal sessjoni ta’ informazzjoni bis-suġġett ‘Directive on Consumer Rights’ li ser issir
nhar it-Tlieta 19 ta’ Lulju 2016 f’Dar l-Ewropa, il-Belt Valletta. Il-Kunsill innota lkontenut.
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11. E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha jinforma lill-Kunsilli Lokali li ddeadline li jmiss għall-proġetti ta’ skambji kulturali iffinanzjati mill-programm
Europe for Citizens huwa l-1 ta’ Settembru 2016. Il-Kunsill innota l-kontenut.
12. Petizzjoni iffirmata minn numru ta’ residenti li joqogħdu fit-Toroq Sruġ u Kortoll li
fiha qed jitolbu sabiex is-servizz tat-trasport pubbliku jibda jgħaddi minn dawn ittoroq u jasal fil-pjazza tal-Kortoll. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li
għandna nirreferu din il-petizzjoni lil Transport Malta.
13. Ittra mingħand Mary Rose Spiteri li fiha qed titlob lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra
sabiex jagħmel pressjoni mal-Gvern Ċentrali ħalli jkun hemm pieni ħorox għal dawk
li jinqabdu jaqtgħu l-ħabel tas-sigurta’ li hemm fil-bajja tar-Ramla l-Ħamra. Is-Sindku
Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nirreferu dan l-ilment lil Transport
Malta.
14. Ittra mingħand Mons. Emmanuel Cordina, Direttur Ġenerali tal-Fondazzjoni OASI, li
fiha qed jistieden lis-Sindku u/jew rappreżentant tal-Kunsill Lokali sabiex jattendi
għal workshop ta’ jumejn bit-tema ‘Addiction, Substance Use & Associated
Behaviour’ li ser isir nhar it-Tlieta 26 u l-Erbgħa 27 ta’ Lulju 2016 fiċ-Ċentru talOASI, Belt Victoria. Il-Kunsill innota l-kontenut.
15. E-mail mingħand l-artist Xagħri Mario Agius li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni talKunsill fl-organizazzjoni ta’ esebizzjoni ta’ arti bl-isem ‘AGIUS’ li ser tiġi inawgurata
nhar il-Ġimgħa 2 ta’ Settembru fis-Sala tal-Ministeru għal Għawdex u li fiha ser jiġu
esebiti xogħlijiet ta’ arti tiegħu u ta’ uliedu Victor u Charlene Agius. Is-Sindku Joe
Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nikkollaboraw bl-organizazzjoni ta’ din
l-esebizzjoni bi spiża li ma teċċedix is-somma ta’ € 150.
16. E-mail mingħand Francesco Pio Attard, rappreżentant tal-Arkivju Nazzjonali ta’
Għawdex, li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali fl-organizazzjoni ta’
esebizzjoni bit-tema ‘In-Niċeċ Storiċi ta’ Għawdex’, liema wirja ser tkun inawgurata
nhar il-Ġimgħa 7 ta’ Ottubru 2016. L-Arkivju jixtieq li (i) kull Kunsill Lokali
jissuġġerixxi liema huma ż-żewġ/tliet niċeċ l-aktar storiċi, antiki u importanti fiż-żona
tiegħu u (ii) kull Kunsill Lokali joffri l-offerta żgħira ta’ € 25 ħalli kull niċċa tkun
tista’ tiġi riprodotta bil-kulur fil-katalgu li ser joħroġ għal din l-okkażjoni. Fuq
proposta tal-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar, ser nitolbu l-parir ta’ Dr. Aaron Attard Hili
rigward din il-materja.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius irtira mil-laqgħa fis-7.30pm.
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17. E-mail mingħand Publio Vassallo, rappreżentant tal-Malta Mini Owners Club, li fiha
qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill fl-organizazzjoni ta’ wirja bil-vetturi klassiċi
fi Pjazza l-Vitorja nhar il-Ħadd 31 ta’ Lulju 2016. Is-Sindku Joe Cordina propona u lKunsill qabel li għandna nikkollaboraw f’din l-inizjattiva bi spiża li ma teċċedix dik
tas-sena li għaddiet.
18. E-mail mingħand Rosette Borg, rappreżentanta tal-Kunsill tal-Koperattivi Malta, li
fiha qed tistieden rappreżentanza mill-Kunsill sabiex tattendi għal seminar bit-tema
‘Nibnu pont bejn il-Koperattivi, il-Gvern u Entitajiet oħra’, liema seminar ser isir nhar
is-Sibt 23 ta’ Lulju bejn it-8.30am u s-1.00pm fiċ-Ċentru ta’ Koperattivi Malta f’Ħal
Qormi. Il-Kunsill innota l-kontenut.
19. E-mail mingħand Pauliana Lonnroth, koordinatriċi tal-ECAD (European Cities
Against Drugs), li fiha qed tistieden rappreżentant mill-Kunsill Lokali sabiex jattendi
għall-konferenza annwali tal-ECAD li ser issir fl-Italja nhar it-Tlieta 11 u l-Erbgħa 12
ta’ Ottubru 2016. Il-Kunsill innota l-kontenut.
20. Ittra mingħand Peter Paul Barbara, national coordinator tal-Malta National
Electromobility Platform, li fiha qed titlob lill-Kunsill sabiex jissuġġerixxi xi siti fillokalita’ fejn jistgħu jiġu installati l-electric vehicle charging points. Dan bħala parti
minn proċess ta’ installazzjoni ta’ points ġodda għal dawn il-vetturi. Issottomissjonijiet għandhom jaslu għand Transport Malta sa mhux aktar tard millĠimgħa 12 ta’ Awwissu 2016. Il-Kunsill innota l-kontenut.

Ilmenti mir-residenti:
1. Talba mingħand Jonathan Apap ta’ Dbieġi Court, Flat 1, Triq Ketelby, Għarb, sabiex
titranġa l-bankina quddiem ir-residenza tiegħu fi Triq Ta’ Ġorf. Il-Kunsill qabel li dan
ix-xogħol għandu jsir.
2. Talba mingħand Georgeanne Bezzina ta’ 46, Triq l-Isqof Rużar Farrugia, sabiex
titranġa l-bankina quddiem ir-residenza tagħha. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.
3. Talba mingħand Richard Reader ta’ The Firs Court, Flat 7, Triq Bullara, sabiex isiru
sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar quddiem it-taraġ tal-entratura tal-blokk u communal
reserved parking bay għad-disabled ħdejn l-entratura tal-garaxx. Il-Kunsill qabel li
għandna niċċekkjaw mar-resident dwar x’qed jitlob eżatt.
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4. Talba mingħand Michaelangelo Xerri ta’ 19, Triq Mikelanġ Pace, sabiex titranġa lbankina quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
5. Talba mingħand Carmen Bajada ta’ ‘Marlaw’, Vjal it-Tmienja ta’ Settembru, sabiex
titranġa r-rampa tal-garaxx tar-residenza tagħha. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.
6. Talba mingħand Coronato Vella ta’ 17A, Triq Ġnien Xibla, sabiex titranġa r-rampa
quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
7. Talba mingħand Maria Xerri ta’ 26, Triq Bullara, sabiex isir shifting ta’ bozza li tinsab
imwaħħla ma’ arblu mal-faċċata tar-residenza tagħha għal arblu ieħor li hemm filviċin. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
8. Talba mingħand Alan Buttigieg ta’ N.B., Pjazza l-Vitorja, sabiex il-communal
reserved parking bay għad-disabled tiġi spustjata minn quddiem ir-residenza tiegħu
għal maġenb il-Knisja Bażilika. Il-Kunsill qabel din it-talba għandha titressaq għallapprovazzjoni ta’ Transport Malta.
9. Talba mingħand John Azzopardi ta’ ‘Ġemini House’, Triq San Ġorġ Preca, sabiex
issir sleeping policeman ġdida quddiem ir-residenza tiegħu peress li dik li hemm filpreżent tinsab fi stat ħażin u ma tistax tissewwa. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.
10. Talba mingħand Eman Agius ta’ Mon Bijou Court, Flat 3, Triq Ġużeppi Grech, sabiex
isiru sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar man-naħa tal-garaxx tiegħu fl-istess triq. IlKunsill qabel din it-talba għandha titressaq għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.
11. Talba mingħand Manolita Farrugia sabiex isir highlighting tat-tarf tal-bankina talpjazza peress li ħafna nies mhux qed jindunaw bid-diżlivell bejn il-bankina u l-pjazza
u qed jispiċċaw jaqgħu u jweġġgħu. Din il-materja diġa’ ġiet diskussa aktar kmieni
matul din il-laqgħa.
12. Talba mingħand il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar sabiex il-Kunsill Lokali jikteb lillMinisteru għal Għawdex sabiex matul it-triq prinċipali li mix-Xagħra tieħu għall-Belt
Victoria, jitwaħħlu tabelli sabiex ma jitħalliex ħmieġ taż-żwiemel u dan peress li din
hija triq fejn żwiemel jistgħu jinstaqu. Il-Kunsill qabel li għandna nibagħtu din l-ittra
għall-attenzjoni tas-Sur Mark Formosa, Direttur Proġetti u Żvilupp.
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13. Talba mingħand Francis Magro ta’ 19, Gardenia Court Flat 3, Triq Parisot, sabiex issir
mera ġdida faċċata tal-garaxx tar-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li din il-mera
għandha titwaħħal.
14. Talba mingħand il-Kumitat tal-Partit Laburista tax-Xagħra sabiex isiru sinjali li
jipprojbixxu l-ipparkjar quddiem l-entratura prinċipali tal-Każin fi Triq il-Knisja.
Peress li ma kienx hemm qbil fuq din it-talba, ittieħed vot. Bi tliet voti favur (Sindku
Joe Cordina, Dr. Christian Zammit u Dr. Joseph Attard) u vot kontra (Dr. Kevin
Cutajar), il-Kunsill qabel li għandna nitolbu l-approvazzjoni ta’ Transport Malta
sabiex issir loading/unloading bay quddiem l-entratura tal-Każin tal-Partit Laburista fi
Triq Knisja.
15. Talba mingħand Joseph Attard ta’ 125, Triq il-Knisja, sabiex titranġa l-bankina
quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
16. Talba mingħand Tarcisio Galea ta’ ‘Mountain Lodge’, Triq l-Għejun, sabiex jinbena
ħajt tas-sejjieħ imwaqqa’ fit-tarf tal-istess triq. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.
17. Talba mingħand Rita Rapa ta’ Triq Gajdoru sabiex titranġa s-sleeping policeman li
hemm quddiem ir-residenza tagħha. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
18. Talba mingħand Simon Mizzi ta’ Saint Michael, Triq Ġnien Imrik, sabiex titranġa lbankina quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
19. Talba mingħand Mikelina Borg ta’ 12, Triq l-Ispiera, sabiex jitranġa ħajt tas-sejjieħ
imwaqqa’ fi Triq John Otto Bayer kantuniera ma’ Triq Ta’ Stellini. Ser niċċekkjaw
x’hemm bżonn isir.
20. Talba mingħand is-Sindku Joe Cordina sabiex issir no entry sign ġdida fil-bidu ta’
Triq l-Ispiera. Il-Kunsill qabel li dan is-sinjal tat-traffiku għandu jinbidel.
21. Talba mingħand il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar sabiex isir refreshing tas-sinjal Slow li
hemm fi Triq Bullara kantuniera ma’ Triq l-Ispiera. Il-Kunsill qabel li din it-talba
għandha tiġi riferuta lid-Dipartiment tat-Toroq fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex
sabiex jagħmlu x-xogħol meħtieġ.
Il-Kunsillier Dr. Joseph Attard irtira mil-laqgħa fit-7.40pm.

Approvazzjoni tal-pagamenti
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Il-Kunsill approva unanimament l-iskeda ta’ pagamenti annessa mal-minuti bleċċezzjoni ta’:
(a) il-pagament ta’ Top 3 Travel Limited li jirrigwardja x-xiri ta’ biljetti tal-ajru
għall-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar u Maria Grima għaż-żjara tagħhom f’Atessa
fejn il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar astjena minħabba kunflitt ta’ interess;
(b) il-pagament ta’ Dr. Christian Zammit li jirrigwardja r-rimbors ta’ spejjeż li
għamel waqt iż-żjara tiegħu f’Domus De Maria, fejn il-Kunsillier Dr. Christian
Zammit astjena minħabba kunflitt ta’ interess u
(c) l-pagamenti ta’ Gatt Enterprises Limited li jirrigwardjaw ix-xiri ta’ konkos għal
diversi xogħlijiet ta’ manutenzjoni, fejn il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar ivvota
kontra minħabba li, skont hu, ma ingħatax informazzjoni biżżejjed dwar fejn
saru dawn ix-xogħlijiet.

Aġġornament
Il-Kunsill iddeċieda li l-laqgħa li jmiss għandha ssir nhar it-Tnejn 1 ta’ Awwissu 2016
fis-7.00pm b’aġenda li tkun komunikata aktar ‘il quddiem.
Il-laqgħa spiċċat fit-8.00pm.

Joe Cordina
Sindku

Ivan Attard
Segretarju Eżekuttiv
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