Minuti tat-tliet mija u tletin laqgħa tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra li
saret nhar it-Tnejn 26 ta’ Settembru 2016 fis-6.30pm fl-uffiċċju
amministrattiv tal-Kunsill. Din hija wkoll id-dsatax-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. 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-6.30pm. Intqalet it-talba tal-bidu.
Il-Kunsill approva unanimament il-minuti tal-laqgħa numru 329 li saret nhar it-Tlieta
30 ta’ Awwissu 2016 wara li jsiru l-korrezzjonijiet meħtieġa.

Punti mqajma mill-minuti
Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar diversi materji pendenti relatati max-xogħol
ta’ tisbieħ li sar fi Pjazza l-Vitorja. Dawn jinkludu l-fatt li hemm xi madum li qed
iżomm ħafna ilma, tappiera tad-drenaġġ li ġiet tistona mal-kumplament tal-pjazza u nnuqqas ta’ dawl adekwat maz-zebra crossing li tinsab fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru.
Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nirreferu dawn ilproblemi lid-Direttorat Proġetti u Żvilupp fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex sabiex
tittieħed azzjoni dwarhom. Ġie deċiż ukoll li għandna ngħidu lill-Korporazzjoni għasServizzi tal-Ilma sabiex, darba fix-xahar, isir il-ħasil tal-istess pjazza.
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Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa wkoll dwar jekk il-Kunsill bagħatx l-ittra lirresidenti kollha tal-pjazza li fiha nagħtu spjegazzjoni tax-xogħol li ser isir rigward ittneħħija tal-wires tad-dawl bil-għan li l-pjazza tingħata dehra isbaħ u aktar akkoljenti.
Is-Sindku wieġeb li nhar il-Ħamis 29 ta’ Settembru ser tinżamm laqgħa fi Pjazza lVitorja fit-8.30am li għaliha ser ikunu preżenti rappreżentanti tal-Korporazzjoni
Enemalta sabiex jiġi diskuss ix-xogħol li ser isir fil-pjazza rigward it-tneħħija ta’ dawn
il-wires tad-dawl. Is-Sindku informa lill-Kunsill li rċivejna korrispondenza mingħand
l-inġinier John Mizzi li fiha infurmana li dan ix-xogħol mistenni jibda lejn l-aħħar ta’
Ottubru.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar meta ser isir ix-xogħol ta’ irranġar bil-porfido
tal-bankina li hemm fid-daħla taċ-ċimiterju parrokkjali tax-Xagħra. Is-Sindku Joe
Cordina wieġeb li din il-bankina qiegħda fil-lista ta’ xogħlijiet li jridu jsiru millkuntrattur George Xerri u ser nagħmlu pressjoni biex din il-bankina tiġi finalizzata
sal-aħħar ta’ Ottubru.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar jekk twaħħlux it-tabelli kontra l-ħmieġ
taż-żwiemel fi Triq ix-Xagħra. Is-Sindku wieġeb li għadna qed nistennew risposta
dwarhom mingħand is-Sur Mark Formosa, Direttur Proġetti u Żvilupp fi ħdan ilMinisteru għal Għawdex.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp rigward ixxogħol ta’ spustjar tal-kaxxa tat-telefon li hemm ħdejn il-playing field fi Vjal itTmienja ta’ Settembru. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li l-kumpanija GO plc weġbitna
li dan ix-xogħol ser isir matul l-ewwel ġimgħa ta’ Ottubru.
Il-Kunsillier Dr. Christian Zammit daħal għal-laqgħa fis-6.40pm.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa wkoll dwar meta r-rampi taz-zebra crossings li
hemm fil-bidu ta’ Triq it-Tiġrija (maġenb il-Knisja) u quddiem l-iskola primarja ser
isiru aċċessibbli għall-persuni b’diżabilita’. Is-Sindku wieġeb li inkarigajna lillkuntrattur Joe Grima sabiex jagħmel dan ix-xogħol mill-aktar fis possibbli.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar ġibed l-attenzjoni rigward is-sitwazzjoni preżenti talkaxxa tat-telefon li tinsab fi Pjazza l-Vitorja. Din il-kaxxa għandha bżonn urġenti ta’
manutenzjoni biex tibqa’ fi stat tajjeb. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill
qabel li għandna nirreferu dan l-ilment lill-kumpanija GO plc biex tittieħed azzjoni.
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Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa wkoll dwar meta ser issir il-laqgħa mas-Sur
Ronald Bugeja rigward l-organizazzjoni ta’ attivita’ li matulha jinġabru fondi b’riżq
il-kampanja ta’ għarfien dwar il-marda tal-ALS. Is-Sindku wieġeb li s-Segretarju
Eżekuttiv Ivan Attard ser jiltaqa’ mas-Sur Bugeja fil-jiem li ġejjin.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa wkoll dwar meta ser jinxtraw il-kotba għallbenefiċċju ta’ dawk li jbatu bil-kundizzjoni tad-dyslexia biex jintużaw fil-librerija
pubblika amministrata mill-Kunsill. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li dawn il-kotba ser
jinxtraw mill-Assistant Principal Josephine Sultana matul ix-xahar ta’ Ottubru.
Il-laqgħa ġiet sospiża fis-6.50pm sabiex il-Kunsill seta’ jitkellem ma’ xi residenti li
ġew jiddiskuti xi punti mal-Kunsill. Il-laqgħa tkompliet fis-7.15pm.

Komunikazzjonijiet tas-Sindku fosthom ix-xogħol ta’ tisbieħ u
rinnovazzjoni quddiem il-Knisja ta’ Sant’Anton Abbati, lorganizazzjoni tal-Kunċert tal-Milied, ħruġ ta’ offerta pubblika
(tender) għall-asfaltar tat-tieni parti ta’ Triq Marsalforn, is-sehem talKunsill Lokali fil-proġett ta’ skambju kulturali bejn il-Kunsilli taxXagħra, Mergo u Chevaigné u materji oħra
1. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li għadna kemm ippubblikajna online ddokument tal-offerta pubblika għax-xogħol ta’ tisbieħ u rinnovazzjoni quddiem ilKnisja ta’ Sant’Anton Abbati. It-tender jipprovdi wkoll għal sistema ġdida ta’
illuminazzjoni għall-faċċata tal-istess knisja li għandha rabtiet storiċi mal-lokalita’
tagħna. Kif diġa’ ntqal f’laqgħat preċedenti tal-Kunsill, dan il-proġett ser ikun
iffinanzjat minn fondi tal-Urban Improvement Fund amministrat mill-Awtorita’ talIppjanar. Id-data tal-għeluq tas-sottomissjonijiet tal-offerti elettroniċi hija nhar itTnejn 31 ta’ Ottubru 2016 fil-11am.
Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li l-bord ta’ evalwazzjoni għal dan it-tender
għandu jkun iffurmat mill-Kunsillier Dr. Joseph Attard (chairman), il-Viċi Sindku
Aaron Agius, il-Perit Edward Scerri u l-Inġinier Mario Galea. Bħala Segretarju talbord ser joqgħod is-Segretarju Eżekuttiv tal-Kunsill, Ivan Attard.
2. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li ninsabu għaddejjin bil-preparamenti
tagħna għall-organizazzjoni tal-Kunċert annwali tal-Milied li ser isir nhar l-Erbgħa 28
ta’ Diċembru 2016 fis-7pm fil-Knisja Kolleġġjata, Bażilika u Santwarju ta’ Marija
Bambina. F’dan il-kunċert ser jipparteċipa l-Animae Gospel Choir minn Malta. Is3

Sindku qal li, bħalma ġara fis-snin li għaddew, intbagħatet stedina uffiċjali lillPresident ta’ Malta, l-E.T. Marie-Louise Coleiro Preca, biex tattendi għal dan ilKunċert li matulu jinġabru donazzjonijiet b’riżq il-Malta Community Chest Fund.
3. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna noħorġu d-dokument talofferta pubblika (tender) għax-xogħol ta’ rikostruzzjoni tat-tieni parti ta’ Triq
Marsalforn. Dan il-proġett ser ikun iffinanzjat minn fondi tal-iskema ‘Proġetti Speċjali
fil-Lokalitajiet’ imnedija mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali u għalih għandna nirċievu
s-somma ta’ madwar € 175,000 imqassma fuq perijodu ta’ tliet snin. Is-Sindku qal li
d-Dipartiment tal-Gvern Lokali informa lill-Kunsill li l-kuntratt għall-għoti ta’ dawn
il-fondi mistenni jiġi iffirmat matul ix-xahar ta’ Ottubru.
4. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li għandna nibdew it-tħejjijiet tagħna
sabiex nospitaw grupp ta’ ħamsa u għoxrin persuna mil-lokalitajiet ta’ Mergo fl-Italja
u Chevaigné fi Franza bejn it-Tnejn 30 ta’ Ottubru u l-Ġimgħa 3 ta’ Novembru 2017.
Huwa propona u l-Kunsill qabel li din il-materja għandha tiġi diskussa waqt il-laqgħat
tas-sotto-kumitat tal-ġemellaġġi li huwa mistenni jiltaqa’ f’nofs Ottubru.

Materji oħra:
5. 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.
Is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard ġibed l-attenzjoni tal-Kunsill li, skont direttivi
mogħtija mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali, din il-kwotazzjoni għandha toħroġ bissistema elettronika (eApps).
6. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nibdew diskussjonijiet
mal-Kunsill ta’ San Michele Salentino fl-Italja bil-possibilita’ li norganizzaw skambju
kulturali ta’ żgħażagħ matul is-sena li ġejja. Fid-dawl ta’ dan, il-Kunsill qabel li
għandna nikkordinaw laqgħa ma’ rappreżentanti tal-MEUSAC li matulha nagħtu
spjegazzjoni ta’ dak li nixtiequ norganizzaw bil-għan li nsibu finanzjament adattat
minn programmi differenti tal-Unjoni Ewropea. Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li
għandna ninkarigaw lill-iskrivana Manolita Farrugia sabiex tibda d-diskussjonijiet
relatati.
7. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li rċivejna korrispondenza mingħand is-Sur
Reuben Galea f’isem iċ-Ċentru Ġesu’ Nazzarenu li fiha qed jitlob lill-Kunsill Lokali
sabiex jimplimenta proġett ta’ tisbieħ fil-pjazza ta’ quddiem il-Knisja ta’ Ġesu’
Nazzarenu. Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li għandna ninkarigaw lill-Perit
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Edward Scerri sabiex sat-30 ta’ Novembru li ġej, jissottometti pjanta proposta taxxogħlijiet biex tkun tista’ titressaq għall-approvazzjoni tal-Kunsill. Dan bil-għan li
nibdew il-proċess ta’ applikazzjoni għall-permessi meħtieġa tal-Awtorita’ tal-Ippjanar.
8. Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li fix-xhur li ġejjin għandhom jinħarġu
sejħiet għal fondi speċifiċi biex jinbnew ċentri ċiviċi ġodda fil-lokalitajiet. Fid-dawl
ta’ dan, huwa propona u l-Kunsill qabel li għandna ninkarigaw lill-Perit Chris Cachia
li kien il-perit responsabbli mill-pjanti taċ-ċentru ċiviku propost fil-lokalita’ tagħna
sabiex jieħu ħsieb iġedded il-permess li kienet tatna l-Awtorita’ tal-Ippjanar għal
dawn ix-xogħlijiet.
9. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nitolbu laqgħa mas-Sur
Charlie Hili flimkien ma’ rappreżentanti tad-Dipartiment tal-Kultura fi ħdan ilMinisteru għal Għawdex rigward l-organizazzjoni taċ-ċerimonja kommemorattiva tatTifkira tal-Assedji ta’ Malta li ssir kull sena nhar is-7 ta’ Settembru. Il-Viċi Sindku
Aaron Agius innota li din is-sena kien hemm anomalija u diżorganizazzjoni ġenerali
fis-seating plan taċ-ċerimonja fost nuqqasijiet oħra u għaldaqstant huwa importanti li
din il-laqgħa ssir fl-iqsar żmien possibbli.

Qari tal-Korrispondenza:
1. E-mail mingħand Karl Wright, kap tal-istazzjon Radju RTK, li fiha qed iħeġġeġ lillorganizazzjonijiet, entitajiet, Kunsilli Lokali u parroċċi sabiex jorganizzaw attivitajiet
soċjali biex jiġġeneraw xi donazzjonijiet bl-għan li jgħinu lill-vittmi tat-terrimot li
seħħ fl-Italja lejn l-aħħar tax-xahar ta’ Awwissu 2016. Il-Kunsill innota l-kontenut.
2. Ċirkulari numru 19/2016 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali intitolata
‘Sħubija fil-Local Action Groups (LAGs).’ Il-Kunsill innota l-kontenut.
3. E-mail mingħand Dr. Renzo De Gabriele, CEO tal-Primary Health Care, li fiha qed
jinforma lill-Kunsilli Lokali li l-uffiċċju tiegħu qed jilqa’ applikazzjonijiet għallvaċċin kontra l-influwenza staġjonali. Il-Kunsill Lokali qabel li għandu jerġa’ joffri
dan is-servizz lir-residenti Xagħrin. Is-Segretarju Eżekuttiv informa lill-Kunsill li
diġa’ tqassam avviż lir-residenti kollha u l-applikazzjonijiet qed jintlaqgħu salĠimgħa 30 ta’ Settembru 2016.
4. E-mail mingħand l-EDEN Event Team li fiha qed jistieden lis-Sindku u/jew
rappreżentanza mill-Kunsill Lokali sabiex tattendi għall-EDEN Network Meeting li
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ser isir nhar l-Erbgħa 26 ta’ Ottubru 2016 fil-Mellieħa. Is-Sindku Joe Cordina informa
lill-Kunsill li ser jattendi hu għal din il-konferenza għan-nom tal-Kunsill.
5. Ċirkulari numru 20/2016 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali intitolata
‘Inizjattiva Finanzjarja għal Kumitati Reġjonali – Pjan Ekonomiku, Soċjali u Kulturali
għall-Komunita’ fuq Livell Reġjonali’. Il-Kunsill innota l-kontenut.
6. Ċirkulari numru 21/2016 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali intitolata
‘Konvenzjoni dwar il-Qasam Soċjali fil-Komunita’ u l-programm ta’ taħriġ Għaqal idDar, Ħajja Aħjar’. Il-Kunsill innota l-kontenut.
7. Ċirkulari mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali b’informazzjoni dwar is-summit tasSindki bit-tema ‘Alliance of European cities against violent extremism’ li ser isir nhar
l-Erbgħa 9 ta’ Novembru f’Rotterdam, l-Olanda. Il-Kunsill innota l-kontenut.
8. E-mail mill-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar bi proposta li rċieva miċ-Ċentru Santa Marta
sabiex nixtru numru ta’ vażetti bil-ġulepp tal-ħarrub li jingħataw b’rigal fl-okkażjoni
tal-festi tal-Milied lill-anzjani li jattendu fiċ-Ċentru ta’ Matul il-Jum amministrat millKunsill. Iċ-Ċentru Santa Marta qed jitlob il-ħlas ta’ € 5 għal kull vażett li jinxtara. IsSindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li din il-proposta għandha tiġi diskussa
fix-xhur li ġejjin.
9. Ċirkulari numru 22/2016 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali intitolata
‘Tqegħid jew Depożitu ta’ Stekkat (boundary wall).’ Il-Kunsill innota l-kontenut.
10. E-mail mingħand Charlene Mercieca Magro, waste recycling officer tal-kumpanija
Greenpak, li fiha qed tinforma lill-Kunsilli Lokali li għandhom is-servizz ta’
Greenpak li, b’effett minn Jannar tas-sena 2017, ser issir reviżjoni tas-sistema attwali
tat-tqassim tal-boroż tar-riċiklaġġ u kull familja ser tkun intitolata għal pakkett boroż
ħodor bejn Jannar u Ġunju u pakkett ieħor bejn Lulju u Diċembru. Kull residenza ser
ikollha borża fil-ġimgħa għal sena sħiħa b’xejn. Il-Kunsill innota l-kontenut.
11. E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha qed jinforma lill-Kunsill li qed jiġi
approvat impjieg fil-Kunsill Lokali tagħna għal persuna b’diżabilita’ part-time li
tagħmel xogħol ta’ general handyman fil-lokalita’. Il-paga ta’ dan il-ħaddiem ser tkun
imħallsa min-naħa tal-istess Dipartiment. Il-Kunsill innota l-kontenut.
12. Ċirkulari numru 23/2016 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali intitolata
‘Servizzi provduti mill-MITA lill-Kunsilli Lokali’. Permezz ta’ din iċ-ċirkulari, id6

Dipartiment qed jinforma li l-Kunsilli Lokali mhux ser jibqgħu jirċievu aktar talbiet
għal ħlas mingħand il-MITA u l-miżata ta’ din is-sena ser titnaqqas mill-allokazzjoni
finanzjarja li jmiss, jiġifieri dik ta’ Settembru-Diċembru 2016. Il-Kunsill innota lkontenut.
13. E-mail mingħand Giovanni N. Zammit, Segretarju Eżekuttiv tal-Fondazzjoni ‘Wirt
Għawdex’, li fiha qed jitlob lill-Kunsill sabiex jelenka liema huma l-aktar proġetti ta’
restawr urġenti li jixtieq iwettaq fil-lokalita’. Dan sabiex il-Fondazzjoni tkun tista’
tidħol responsabbli għal dan ix-xogħol b’possibilita’ ta’ finanzjament min-naħa talMinisteru għal Għawdex.
Wara diskussjoni, is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna
ninfurmaw lill-Fondazzjoni ‘Wirt Għawdex’ bil-ħsieb tagħna li nakkwistaw fondi
għall-proġett ta’ restawr tal-istatwa tal-Madonna li tinsab fil-bajja tar-Ramla l-Ħamra
flimkien man-niċċa u l-istatwa tal-Madonna li tinsab fuq ir-riħ taċ-ċimiterju
parrokkjali tax-Xagħra.
14. Ċirkulari numru 24/2016 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali intitolata
‘Inizjattiva ta’ Taħriġ dwar Stress Management’. L-ewwel sessjoni ta’ taħriġ immirata
għas-Segretarji Eżekuttivi tal-Kunsilli Lokali ser issir nhar l-Erbgħa 28 ta’ Settembru
2016. Il-Kunsill innota l-kontenut.
15. E-mail mingħand Matthew Dimech, Segretarju tal-Assoċjazzjoni Nazzjonali tasSegretarji Eżekuttivi tal-Kunsilli Lokali, li fiha qed jinforma lill-Kunsilli Lokali li llaqgħa ġenerali annwali tal-ANSEK ser issir nhar il-Ġimgħa 7 ta’ Ottubru 2016 fit8.30am fil-Kunsill Lokali tan-Naxxar. Il-Kunsill innota l-kontenut.
16. Ċirkulari numru 25/2016 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali intitolata
‘Sejħiet għall-offerti li jinkludu aċċessibilita’. Il-Kunsill innota l-kontenut.
17. Ċirkulari numru 26/2016 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali intitolata
‘Kampanja Pink October 2016’. Permezz ta’ din iċ-ċirkulari, id-Dipartiment qed jitlob
lill-Kunsilli Lokali sabiex nhar il-Ġimgħa 30 ta’ Settembru, jixegħlu l-faċċati taluffiċini tagħhom jew xi bini ieħor importanti fil-lokalita’ b’lewn roża li jissimbolizza
l-kulur użat f’din il-kampanja. Il-Kunsill innota l-kontenut.
18. E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali b’informazzjoni dwar il-Premju ‘Anzjanita’
Attiva 2016’. In-nominazzjonijiet għal dan il-premju għandhom jintbagħtu sa nhar itTlieta 27 ta’ Settembru. Il-Kunsill innota l-kontenut.
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19. E-mail mingħand Radu Gheorge, qualified fitness instructor, li fiha qed jistaqsi lillKunsill Lokali dwar jekk jixtieqx li jerġa’ jorganizza lezzjonijiet tal-aerobics bi prezz
issussidjat għar-residenti bejn il-Ġimgħa 14 ta’ Novembru u t-Tnejn 19 ta’ Diċembru
2016. Il-Kunsill qabel li għandna nerġgħu norganizza dawn il-lezzjonijiet tal-aerobics
għar-residenti bl-istess arranġament li kellna matul is-sena li għaddiet.
20. E-mail mill-Uffiċċju tal-President b’informazzjoni dwar l-attivita’ ‘The President’s
Solidarity Fun Run’ li ser issir nhar il-Ħadd 6 ta’ Novembru 2016. L-Uffiċċju talPresident qed jistaqsi jekk il-Kunsill Lokali tax-Xagħra hux interessat li jipparteċipa
f’din l-attivita’ organizzata mill-Malta Community Chest Fund. Il-Kunsill innota lkontenut.
21. Ittra mingħand il-Grupp tal-Abbatini tal-Parroċċa li fiha dan il-grupp qed jitlob ilkollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali fl-organizazzjoni ta’ attivita’ kulturali li ġiet
organizzata nhar il-Ħadd 21 ta’ Awwissu 2016. Il-Kunsill ma laqax din it-talba.
22. Ittra mingħand Joseph Bajada, Segretarju tas-Soċjeta’ Filarmonika Victory, li fiha qed
jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill fl-organizazzjoni ta’ tournament tal-isnooker fejn
ir-rebbieħa jiġu ippreżentati bit-trofew fl-attivita’ ta’ Jum ix-Xagħra organizzata millKunsill Lokali f’April 2017. Il-Kunsill qabel li għandu jikkollabora fl-organizazzjoni
ta’ dan it-tournament sportiv bi spiża li ma teċċedix dik tas-sena li għaddiet.
23. Ittra mingħand Reuben Galea għan-nom taċ-Ċentru Ġesu’ Nazzarenu li fiha qed
iressaq talba formali lill-Kunsill sabiex jimplimenta proġett ta’ ristrutturar u tisbieħ
fil-pjazza ta’ quddiem il-Knisja ta’ Ġesu’ Nazzarenu. Din il-materja diġa’ ġiet
diskussa aktar kmieni matul din il-laqgħa.

Ilmenti mir-residenti:
1. Talba mingħand Anthony Spiteri ta’ Triq ix-Xagħra, Victoria, sabiex tinbidel il-bozza
li hemm fis-sqaq li jagħti għaċ-Ċirku ta’ Brockdorff fi Triq Tal-Qaċċa. Il-Kunsill
qabel li għandna nirreferu din it-talba għall-attenzjoni tar-Reġjun Għawdex.
2. Talba mingħand Lina Mizzi ta’ ‘Villa Ġiżwi’, Triq il-Marġa, sabiex jitranġa ħajt talkantun imwaqqa’ fl-inħawi ta’ fejn toqgħod hi. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.
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3. Talba mingħand Dr. Joseph Xuereb ta’ Triq l-Għejun sabiex titranġa rampa bis-siment
quddiem ir-residenza tiegħu. Dr. Xuereb qed jitlob ukoll li jingħata s-siment ma’ ħajt
tal-kantun li hemm fl-istess triq. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
4. Talba mingħand Eucharist Galea ta’ 1, Triq Patri Mattew Sultana, sabiex titranġa rrampa tal-garaxx tar-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
5. Talba mingħand Casimiro Sultana ta’ 8, Triq it-Tiġrija, sabiex tinżebagħ il-bankina
quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
6. Talba mingħand Margaret Vella ta’ 115, Triq Ġnien Xibla, sabiex issir reserved
parking bay għad-disabled quddiem ir-residenza tagħha. Il-Kunsill qabel li għandna
niċċekkjaw eżatt dwar is-sit fejn qed jintalab li ssir din ir-reserved parking bay.
7. Talba mingħand Carmen Portelli ta’ 42, Triq Ta’ Ġorf, sabiex titranġa l-bankina
quddiem ir-residenza tagħha. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
8. Talba mingħand Rose Bartolo ta’ ‘Sardinella’, Triq Vestru, sabiex titranġa bis-siment
parti mit-triq quddiem il-ħanut ‘Bartolo Catering’ fi Triq Ġnien Xibla. Il-Kunsill qabel
li dan ix-xogħol għandu jsir.
9. Talba mingħand is-Sindku Joe Cordina sabiex titwaħħal tabella ‘no entry to heavy
vehicles’ fl-aħħar parti ta’ Triq l-Għejun fl-inħawi tal-Kazzol. Il-Kunsill qabel li din
it-talba għandha terġa’ titressaq aktar ‘il quddiem.
10. Talba mingħand Victoria Xerri ta’ 97, Triq Sant’Anton, sabiex isiru sinjali li
jipprojbixxu l-ipparkjar quddiem ir-residenza tagħha. Il-Kunsill qabel li għandna
nibagħtu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.
11. Talba mingħand Joseph Sultana ta’ ‘Santa Rita’, Triq Karkar, sabiex jitranġa ħajt
imwaqqa’ fl-inħawi tal-Fellies. Ir-resident qed jitlob li jingħata l-materjal u x-xogħol
ser jagħmlu hu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
12. Talba minghand Marvick Bajada ta’ 29, Triq Qasam ta’ Dun Anton, sabiex titbaxxa lbankina quddiem ir-residenza tieghu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
13. Talba mingħand il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar sabiex isir xogħol ta’ tindif f’kanal li
hemm quddiem ‘Għajn Ħosna Court’ fi Triq Ġnien Xibla. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir.

9

14. Talba mingħand Godfrey Attard għan-nom tal-kumpanija Malta Public Transport li
fiha qed jitlob li jsiru sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar fi Triq il-Knisja faċċata tarresidenza tas-Sur Mario Attard. Dan peress li qed ikun hemm ipparkjar ta’ vetturi
f’din it-triq u qed joħolqu ostaklu lill-karozzi tal-linja f’din il-parti tat-triq. Il-Kunsill
qabel li għandna nibagħtu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.
15. Talba mingħand il-Kunsillier Dr. Christian Zammit sabiex isiru cats’eyes fi Triq
Għajn Damma minħabba li qed ikun hemm ħafna periklu bil-lejl. Il-Kunsill qabel li
dan ix-xogħol għandu jsir.
16. Talba mingħand is-Sindku Joe Cordina sabiex is-sinjal loading/unloading bay li
hemm faċċata tal-uffiċċju amministrattiv tal-Kunsill fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru
jiġi rilokat għan-naħa l-oħra tat-triq. Il-Kunsill qabel li għandna nibagħtu din it-talba
għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.
17. Talba mingħand il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar għan-nom ta’ xi residenti sabiex issir
rampa adekwata quddiem il-branch tal-Bank of Valletta fi Pjazza l-Vitorja. Il-Kunsill
qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
18. Talba mingħand Victor Sultana ta’ 178, Triq Marsalforn, sabiex titranġa l-bankina
quddiem ir-residenza tiegħu. Is-Sindku Joe Cordina innota li din il-bankina diġa’
tinsab fil-lista ta’ xogħlijiet tal-Kunsill u ser issir fil-ġimgħat li ġejjin mill-kuntrattur
tagħna.
19. Talba mingħand Joseph Sultana ta’ Triq Karkar li fiha qed jitlob lill-Kunsill sabiex
jiċċekkja mad-Dipartiment tal-Artijiet għalfejn parti minn Triq Ta’ Karkar ma ġietx
imwessgħa skont kif kien maqbul mal-Gvern permezz ta’ avviż li deher fil-Gazzetta
tal-Gvern tat-12 ta’ Novembru 2015. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel
li għandna niktbu mad-Dipartiment tal-Artijiet dwar dan il-każ.
20. Talba mingħand Roderick Galea ta’ ‘Olympic Bar’, Pjazza l-Vitorja, sabiex il-Kunsill
jiċċekkja hemmx permess għall-ħadida ta’ protezzjoni li hemm imwaħħla biswit ilħanut tiegħu. Il-Kunsill qabel li għandna nirreferu din it-talba lil Transport Malta.
21. Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex issir roundabout taż-żebgħa filpjazza ta’ quddiem l-entratura tal-Ġgantija fi Triq l-Imqades. Il-Kunsill qabel li
għandna ninkarigaw lill-Perit Edward Scerri sabiex tagħmel pjanta ta’ din irroundabout biex tintbagħat għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.
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22. Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex jinbidel il-main tal-ilma fl-ewwel
parti ta’ Triq it-Tiġrija. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna
nirreferu din it-talba lill-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma.
23. Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex il-Kunsill jikteb formalment lil
Heritage Malta sabiex naraw fiex wasal il-proċess ta’ skavar li preżentament qed isir
fiċ-Ċirku ta’ Brockdorff. Il-Kunsill qabel ma’ dan.
24. Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex il-Kunsill jerġa’ jiġbed lattenzjoni tal-Ministeru għal Għawdex rigward il-bżonn urġenti li jsir xogħol ta’
resurfacing fi Triq Għajn Ħosna, it-triq li mix-Xagħra twassal għall-bajja tar-Ramla lĦamra. Il-Kunsill qabel ma’ dan.
25. Talba mingħand il-Kunsillier Dr. Joseph Attard sabiex tiġi imwaħħla no parking sign
ġdida fl-ewwel parti ta’ Triq il-Knisja minflok dik li nqalgħet xi ġimgħat ilu u baqgħet
ma twaħħlitx. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
26. Talba mingħand il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar sabiex titranġa ċ-ċangatura maqlugħa
li hemm fl-isqaq wara l-Mitħna Ta’ Kola. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu
jsir.
27. Talba mingħand il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar sabiex tinżabar is-siġra tal-ħarrub fi
Triq it-Tiġrija biswit l-iskola. Il-Kunsill qabel li għandna nġibu l-awtorizazzjoni tattree permitting unit tal-Awtorita’ tal-Ippjanar biex ikun jista’ jsir dan ix-xogħol.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius irtira mil-laqgħa fit-8.00pm.

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 31 ta’ Ottubru 2016
fil-5.30pm b’aġenda li tkun komunikata aktar ‘il quddiem.
Il-laqgħa spiċċat fit-8.15pm.
IFFIRMATA

IFFIRMATA

Joe Cordina
Sindku

Ivan Attard
Segretarju Eżekuttiv
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