MINUTI
Laqgħa tal-Kunsill Lokali Ix-Xagħra
Is-Seba’ Leġislatura
Laqgħa Numru Wieħed u Għoxrin (21)
23 ta’ Novembru, 2016
Il-Kunsill Lokali Ix-Xagħra ltaqa’ fl-Uffiċċju Amministrattiv tiegħu li jinsab
fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru, Xagħra Għawdex, fil-5.30 ta’ filgħaxija.
PREŻENTI:
Joe Cordina – Sindku
Aaron Agius – Viċi Sindku
Dr. Joseph Attard – Kunsillier
Dr. Christian Zammit - Kunsillier
Dr. Kevin Cutajar – Kunsillier

UFFIĊJAL PREŻENTI:
Ivan Attard – Segretarju Eżekuttiv
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Minuti
Is-Sindku Joe Cordina ippresieda l-laqgħa.
21.1

Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti

21.1.1

Il-Kunsill approva unanimament il-minuti tal-laqgħa numru 331 li saret
nhar it-Tnejn 31 ta’ Ottubru 2016 wara li jsiru l-korrezzjonijiet meħtieġa.

21.2

Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsilliera

21.2.1

Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar jekk hemmx xi żvilupp fuq ittraffic management plan li ntalbet minnu għal Triq l-Imqades u Vjal itTmienja ta’ Settembru. Is-Sindku wieġeb li din il-pjanta għadha qed tiġi
ippreparata mill-Perit Edward Scerri.

21.2.2

Il-Viċi Sindku Aaron Agius propona li jerġgħu jinżebgħu s-sinjali tattraffiku li kien hemm fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru qabel din ġiet
asfaltata. Il-Kunsill qabel unanimament ma’ din il-proposta u ser
nibagħtuha lil Transport Malta sabiex tittieħed azzjoni.

21.2.3

Il-Kunsillier Dr. Joseph Attard staqsa jekk irċivejniex risposta mingħand
Transport Malta rigward il-one way fi Triq Knisja li ġiet approvata millKunsill f’Lulju li għadda. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li sal-lum għadna
ma rċivejna xejn u għaldaqstant ser nerġgħu nibagħtu reminder.

21.2.4

Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp
rigward ix-xogħol ta’ spustjar tal-kaxxa tat-telefon li hemm ħdejn il-playing
field fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li
rappreżentanti mill-kumpanija GO plc infurmawna verbalment li dan ixxogħol isir biss jekk ikun iffinanzjat mill-Kunsill Lokali. Peress li
preżentament din il-kaxxa tat-telefon qed tostakola l-bankina u għaldaqstant
qed toħloq problema lill-persuni b’diżabilita’ li jużaw il-wheelchair, ilKunsill qabel unanimament li għandna nagħmlu talba lill-Kummissjoni
Nazzjonali għall-Persuni b’Diżabilita’ (KNPD) biex titteħed azzjoni minnaħa tagħhom ukoll.
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21.2.5

Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar jekk ħariġx il-permess għażżbir tas-siġra tal-ħarrub li tinsab biswit il-Mitħna Ta’ Kola. Is-Sindku Joe
Cordina wieġeb li l-Kunsill applika għal dan il-permess u għadna qed
nistennew risposta mingħand it-Tree Permitting Unit tal-Awtorita’ talIppjanar. Ser nibagħtu reminder.

21.2.6

Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa wkoll dwar jekk kienx hemm xi
żvilupp rigward it-tneħħija ta’ kaxxa tal-parking fi Pjazza Sant’Anton. IsSindku Joe Cordina wieġeb li għadna qed nistennew l-approvazzjoni ta’
Transport Malta biex dan ix-xogħol ikun jista’ jsir.

21.2.7

Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa jekk il-Kunsill Lokali applikax għallfondi taħt l-inizjattiva finanzjarja imnedija mid-Dipartiment tal-Gvern
Lokali u intitolata ‘Stronger Communities: Literacy Projects at Local
Level’. Is-Sindku wieġeb li minn informazzjoni li għandna, din l-iskema ser
tkun immirata l-aktar għal dawk iż-żoni f’Malta li għandhom problema ta’
illitteriżmu u għaldaqstant il-Kunsill Lokali tax-Xagħra ma applikax.

21.3

Komunikazzjonijiet tas-Sindku

21.3.1

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li, sad-data tal-għeluq tassottomissjonijiet tal-offerti għax-xogħol ta’ tisbieħ u rinnovazzjoni
quddiem il-Knisja ta’ Sant’Anton Abbati, jiġifieri nhar it-Tnejn 7 ta’
Novembru fil-11am, kien hemm tliet kumpaniji li tefgħu l-offerta tagħhom
kif ġej:
Isem tal-Kumpanija

Valur (€)

Gatt Tarmac Limited
Xmun Projects Limited
Joe Grima

20,095.60c
19,229.30c
23,947.44c

Is-Sindku qal li l-inġinier Mario Galea (li huwa wieħed mill-membri filbord tal-aġġudikazzjoni ta’ dan it-tender) informa lill-Kunsill li millevalwazzjoni li għamel, jirriżulta li l-ebda waħda minn dawn l-offerti ma hi
technically compliant.
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Fid-dawl ta’ dan, is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li
għandna nitolbu direzzjoni ċara mingħand id-Dipartiment tal-Kuntratti
dwar kif għandna nipproċedu f’dan il-każ. Il-Kunsill qabel li għandna
nimxu mal-parir li ningħataw.
Il-laqgħa ġiet sospiża fis-6.00pm sabiex il-Kunsill seta’ jitkellem mal-Kan.
Dun Ġwann Sultana li ġie jiddiskuti xi punti mal-Kunsill. Il-laqgħa
kompliet fis-6.15pm.
L-ambaxxatriċi lokali taż-żgħażagħ, is-Sinjorina Abigail Farrugia, daħlet
għal-laqgħa fis-6.15pm.
21.3.2

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li sad-data tal-għeluq tassottomissjonijiet tal-offerti għall-kwotazzjoni tat-tiżjin ta’ Vjal it-Tmienja
ta’ Settembru u Pjazza l-Vittorja għall-festi tal-Milied, jiġifieri nhar ilĠimgħa 28 ta’ Ottubru fil-11am, intefgħet offerta waħda. Din kienet talkumpanija D Illumination Limited u tammonta għall-prezz ta’ € 3750.
Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel unanimament li għandna nimxu marrakkomandazzjoni tal-bord ta’ aġġudikazzjoni li twaqqaf biex jevalwa din
il-kwotazzjoni u nagħtuha lill-kumpanija D Illumination Limited.

21.3.3

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li sad-data tal-għeluq tassottomissjonijiet tal-offerti għax-xiri ta’ konkos għal xogħol tal-Kunsill,
jiġifieri nhar il-Ġimgħa 11 ta’ Novembru fil-11am, kien hemm tliet
kumpaniji li tefgħu l-offerta tagħhom kif ġej:
Isem tal-Kumpanija

Valur (€)

Road Construction Co. Limited
Salvu Camilleri & Sons Limited
Gatt Enterprises Limited

229.00c
275.22c
266.74c

Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel unanimament li għandu jitwaqqaf bord
ta’ aġġudikazzjoni li jevalwa l-offerti mitfugħa u li jkun magħmul misSindku Joe Cordina, il-Perit Edward Scerri u s-Sur Saviour Bonello.
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21.3.4

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li ninsabu għaddejjin bilpreparamenti tagħna għall-Kunċert tal-Milied li ser isir nhar l-Erbgħa 28 ta’
Diċembru 2016 fis-7pm fil-Knisja Bażilika ta’ Marija Bambina bis-sehem
tal-Animae Gospel Choir.
Is-Sindku informa lill-Kunsill li, għall-ewwel darba din is-sena, ser
titqassam stedina lil kull familja fix-Xagħra biex tattendi għal din l-attivita’
kulturali. Bħalissa qed jiġi preparat ukoll il-poster uffiċjali tal-Kunċert u lktejjeb li ser jitqassam fil-Knisja Bażilika lil dawk li ser jattendu.
Bħala preżentatriċi għal dan il-Kunċert, il-Kunsill qabel li għandna ngħidu
lil Ruth Amaira bħala l-ewwel preferenza wara li Julia Farrugia ma
aċċettatx li tippreżentah minħabba impenji familjari. F’każ li s-Sinjura
Amaira ma taċċettax, il-Kunsill qabel li għandna navviċinaw lil Maria
Muscat, Louise Tedesco jew Norma Saliba.

21.3.5

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li, bħalma sar fis-snin limgħoddija, għandna norganizzaw numru ta’ attivitajiet biex niċċelebraw
kif jixraq il-festi tal-Milied.
Għaldaqstant, huwa propona u l-Kunsill qabel li għandna norganizzaw
attivita’ soċjali għall-anzjani Xagħrin li jattendu fiċ-Ċentru ta’ Matul il-Jum
nhar l-Erbgħa 21 ta’ Diċembru mid-9am ‘il quddiem, ikla għall-kunsillieri
u l-istaff fl-uffiċċju amministrattiv u ikla oħra għall-ħaddiema ta’ barra.
Is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard ġibed l-attenzjoni tal-Kunsill li, fiżżewġ każijiet tal-aħħar, għandna nimxu mad-direttivi mogħtija midDipartiment tal-Gvern Lokali permezz ta’ Memo 29/2013 intitolat
‘Ikliet/Riċeviment organizzati mill-Kunsilli Lokali’.

21.3.6

Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel unanimament li għandna
nikkollaboraw mal-Kan. Dun Ġwann Sultana, Rettur tal-Knisja ta’
Sant’Anton Abbati, fl-organizazzjoni tal-festa adunur dan il-qaddis li ser
tiġi iċċelebrata nhar il-Ħadd 22 ta’ Jannar 2017.
Il-Kunsill qabel li għandna nħallsu l-ispejjeż tat-trasport bil-vapur għallpulizija li ser jagħtu wirja bil-klieb, l-ispejjeż tat-trasport bil-vapur għar-
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rappreżentanti tal-Malta Rabbit Club u l-Malta Herpatological Society li
ser jagħtu żewġ preżentazzjonijiet, il-premjijiet li ser jingħataw lillparteċipanti tat-tlielaq tat-tfal u s-servizz tal-Banda Victory f’jum il-festa
filgħodu.
21.3.7

Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nwaqqfu sottokumitat li jgħin fl-organizazzjoni tal-attivitajiet tal-Karnival fil-lokalita’
tagħna nhar is-Sibt 25 u l-Ħadd 26 ta’ Frar 2017.
Il-Kunsill qabel unanimament li dan is-sotto-kumitat għandu jkun iffurmat
mis-Sindku Joe Cordina, il-Kunsilliera Dr. Joseph Attard u Dr. Kevin
Cutajar, is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard, l-Assistant Principal Josephine
Sultana, l-iskrivana Manolita Farrugia, is-Sur Joseph Bajada bħala
Segretarju tas-Soċjeta’ Filarmonika Victory, is-Sur Noel Teuma bħala
rappreżentant tal-Fondazzjoni Kumittiva u s-Sur Joe Louis Xiberras. Lewwel laqgħa ta’ dan is-sotto-kumitat ser issir qabel il-festi tal-Milied.

21.3.8

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li għandna nibdew bilpreparamenti tagħna għall-organizazzjoni tal-festival tat-tin u ikel
tradizzjonali Malti li ser isir matul it-tieni weekend ta’ Lulju 2017.
Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel unanimament li għal dan il-festival,
għandna nistiednu delegazzjoni ta’ erba’ persuni mill-Kunsilli ta’ Mergo,
Chevaigné, San Michele Salentino, Domus De Maria, Atessa u Offida b’
total ta’ erbgħa u għoxrin persuna.
Fuq nota relatata, il-Kunsillier Dr. Christian Zammit propona u l-Kunsill
qabel li għandna nibdew diskussjonijiet mal-Kunsilli ta’ Offida u San
Michele Salentino fl-Italja sabiex matul is-sajf li ġej, norganizzaw skambju
ta’ żgħażagħ. Għandna wkoll nikkordinaw laqgħa ma’ rappreżentanti talMEUSAC sabiex nidentifikaw programm iffinanzjat minn fondi tal-Unjoni
Ewropea li jista’ jgħinna fl-organizazzjoni ta’ dan l-iskambju.
Is-Sindku Joe Cordina propona wkoll u l-Kunsill qabel li għandna nibdew
il-preparamenti tagħna biex nospitaw delegazzjoni minn Mergo u
Chevaigné bejn il-31 ta’ Ottubru u l-5 ta’ Novembru 2017. Skont kif ġie
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deċiż fil-laqgħa tas-sotto-kumitat tal-ġemellaġġi, ser inġibu kwotazzjonijiet
għall-akkomodazzjoni ta’ dawn id-delegati barranin.
21.3.9

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill dwar il-ħtieġa urġenti li jinħatar
konsulent li jassistina fl-identifikazzjoni ta’ fondi Ewropej għal proġetti talKunsill u fil-mili ta’ dawn l-applikazzjonijiet. Dan fid-dawl tal-fatt li
f’Diċembru ser tinħareġ applikazzjoni għall-fondi Ewropej għal xogħol ta’
bini u manutenzjoni ta’ ħitan tas-sejjieħ u tindif ta’ ġibjuni fost oħrajn.
Wara diskussjoni, is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li għandna
navviċinaw lil Dr. Daniele Fantechi li għandu esperjenza twila f’dan issettur biex jgħinna f’applikazzjonijiet simili. F’każ li dan ma jaċċettax,
għandna navviċinaw lis-Sur Anthony Zammit li serva għal diversi snin
bħala Direttur ta’ Eko Għawdex fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex.

21.3.10

Is-Sindku Joe Cordina innota li qed nirċievu diversi ilmenti rigward issitwazzjoni ġenerali tal-indafa u l-manutenzjoni fil-lokalita’. Fid-dawl ta’
dan, huwa propona u l-Kunsill qabel li għandna noħorġu kwotazzjoni għal
servizz ta’ supervisor li jagħmel xogħol ta’ superviżjoni u moniteraġġ fuq
ix-xogħol li jsir mill-ħaddiema ta’ barra tal-Kunsill.

21.3.11

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li wasal iż-żmien li norganizzaw
il-laqgħa annwali tal-lokalita’ li matulha jiġu diskussi mal-pubbliku l-estimi
finanzjarji għas-sena 2017. Huwa propona u l-Kunsill qabel unanimament li
din il-laqgħa għandha ssir nhar il-Ħadd 15 ta’ Jannar 2017 fid-9.30am fluffiċċju amministrattiv. Ser nieħu ħsieb ninfurmaw lir-residenti.

21.4

Qari tal-Korrispondenza

21.4.1

Ċirkulari numru 37/2016 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali u
intitolata ‘Meta Kunsill Lokali jonqos milli jwettaq xi funzjoni’. Il-Kunsill
innota l-kontenut.

21.4.2

Ċirkulari numru 38/2016 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali u
intitolata ‘Fondi Pubbliċi minfuqa għal finanzjament ta’ Għaqdiet’. IlKunsill innota l-kontenut.
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21.4.3

Ċirkulari numru 39/2016 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali u
intitolata ‘Seminar dwar l-Allokazzjoni Finanzjarja għas-Sena Finanzjarja
2017 – nhar is-Sibt 12 ta’ Novembru 2016’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

21.4.4

E-mail mingħand Oliver Scicluna, Kummissarju għad-Drittijiet ta’ Persuni
b’Diżabilita’, li fiha qed jistieden lis-Sindku jew ir-rappreżentant/a tiegħu
sabiex jattendi għall-Konferenza Nazzjonali tal-Jum Internazzjonali talPersuni b’Diżabilita’ li ser issir nhar il-Ġimgħa 2 ta’ Diċembru 2016. IlKunsill innota l-kontenut.

21.4.5

Ċirkulari numru 40/2016 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali u
intitolata ‘Kodiċi ta’ Etika’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

21.4.6

Ċirkulari maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli
‘Facebook page LCA’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

21.4.7

E-mail mingħand Catherine Cauchi, Segretarja tal-Kumitat Festi Milied
f’Għawdex, li fiha qed tistieden lis-Sindku u/jew rappreżentant/a tiegħu
sabiex jattendi għall-Konferenza stampa li ser issir nhar il-Ġimgħa 25 ta’
Novembru f’Palazzo Palina, Sannat, li fiha ser jiġi mniedi l-programm sħiħ
ta’ attivitajiet organizzati f’Għawdex għal żmien il-festi tal-Milied.

Lokali

intitolata

Għal din il-konferenza ser jattendi s-Sindku Joe Cordina għan-nom talKunsill Lokali.
21.4.8

E-mail mingħand Mary Lourdes Borg, outlet manager ta’ Marion Mizzi
Gozo, li fiha qed tistaqsi lill-Kunsill dwar il-possibilita’ li jiġu organizzati
sessjonijiet informattivi u trattamenti ta’ slimming
u dieta bilkollaborazzjoni tal-Kunsill. Dawn is-sessjonijiet ser ikunu miftuħa għal
dawk ta’ kull eta’ li għandhom problema ta’ piż żejjed.
Il-Kunsill qabel unanimament li għandna nikkollaboraw bis-sħiħ f’din linizjattiva. Ser nitolbu lis-Sinjura Borg sabiex tressaq il-proposti tagħha
b’mod aktar konkret għall-approvazzjoni tal-Kunsill.

21.4.9

Ittra mingħand il-Perit Emanuel Vella fuq inkarigu ta’ Manwel Grech
sabiex il-Kunsill Lokali tax-Xagħra jieħu ħsieb jagħmel l-ewwel sqaq fi
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Triq tal-Qaċċa (min-naħa ta’ isfel) aċċessibbli għall-vetturi. Din it-talba
qiegħda ssir sabiex is-Sur Grech ikun jista’ jaċċessa l-fond tiegħu bilvettura.
Il-Kunsill qabel li għandna ninkarigaw lill-Perit Edward Scerri sabiex
jagħmel rapport tekniku dwar ix-xogħol li hemm bżonn isir f’din it-triq
biex issir aċċessibbli għall-vetturi.
21.4.10

E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha qed jistieden lis-Sindku
u/jew rappreżentant/a tiegħu sabiex jattendi għall-konferenza tal-għeluq talproġett ‘A Partnership for Creative Governance’ iffinanzjat millEEA/Norway Grants. Din il-konferenza ser issir nhar il-Ġimgħa 25 ta’
Novembru fil-5.00pm. Il-Kunsill innota l-kontenut.

21.4.11

E-mail mingħand Carmen Grech, Segretarja tal-FGHPD, li fiha qed
tistieden rappreżentant mill-Kunsill sabiex jattendi għal seminar bit-tema
‘L-Aċċessibilita’ fil-Lokalitajiet tagħna’ li ser isir bħala parti miċċelebrazzjonijiet fl-okkażjoni tal-Jum Dinji għall-Persuni b’Diżabilita’.
Is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard ser jattendi għal dan is-seminar għannom tal-Kunsill.

21.4.12

E-mail mingħand Giovanna Mirabile Bartolo, fundraising events manager
tal-Fondazzjoni Inspire, li fiha qed tistieden lis-Sindku u/jew
rappreżentant/a tiegħu sabiex jattendi għal attivita’ f’Villa Francia biex
tfakkar il-Jum Internazzjonali tal-Persuni b’Diżabilita’. Din l-attivita’ ser
issir nhar il-Ħamis 1 ta’ Diċembru 2016 fis-6.00pm. Il-Kunsill innota lkontenut.

21.4.13

E-mail mingħand Joe Sultana li fiha qed jistieden rappreżentanza millKunsill sabiex tattendi għaċ-ċerimonja tal-preżentazzjoni tal-ktieb ‘A Man
of Cultural Achievements – Essays in honour of Joseph Attard Tabone’ li
ser issir nhar is-Sibt 26 ta’ Novembru 2016 fis-6.00pm fil-Ministeru għal
Għawdex. Il-Kunsill innota l-kontenut.

21.4.14

E-mail mingħand l-Awtorita’ tal-Ippjanar li fiha qed tinforma lill-Kunsilli
Lokali u lill-pubbliku ġenerali b’sessjoni ta’ informazzjoni li ser issir nhar
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il-Ħamis 15 ta’ Diċembru dwar it-tranżizzjoni mis-sistema l-antika għassistema l-ġdida tal-permessi għal żvilupp.
Is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard ser jattendi għal din is-sessjoni f’isem
il-Kunsill.
21.4.15

Ċirkulari numru 41/2016 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali u
intitolata ‘Rimunerazzjoni tal-Kenniesa tat-Toroq f’Kuntratti ma’ Kunsilli
Lokali’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

21.4.16

E-mail mingħand Ellie Wassell u Oliver Cooper li fiha qed jitolbu lawtorizazzjoni tal-Kunsill Lokali sabiex ikunu jistgħu jorganizzaw iċċerimonja taż-żwieġ tagħhom nhar is-Sibt 27 ta’ Mejju 2017 fil-bajja tarRamla l-Ħamra. Il-Kunsill aċċetta din it-talba.

21.4.17

Ċirkulari numru 42/2016 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali u
intitolata ‘Inizjattiva ta’ Taħriġ dwar il-proċess ta’ akkwist (procurement)’.
Is-sessjonijiet ta’ taħriġ immirati għas-Segretarji Eżekuttivi ser isiru nhar ilĠimgħa 9 u t-Tnejn 12 ta’ Diċembru 2016 u għalihom ser jattendi sSegretarju Eżekuttiv Ivan Attard.

21.4.18

Ittra mingħand Carl Hili għan-nom tal-Grupp tal-Abbatini tal-Parroċċa taxXagħra li fiha qed jitolbu l-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra
biex jippromwovu l-presepju li ser isir għall-wiri fi żmien il-Milied fiċĊentru tal-Vokazzjonijiet. Il-Kunsill qabel li għandu jikkollabora f’din linizjattiva billi jħallas l-istampar tal-flyers biex jippromwovu dan ilpresepju, liema spiża m’għandhiex teċċedi s-somma ta’ € 100.

21.4.19

E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha qed jinforma lill-Kunsilli
Lokali li matul is-sena 2017, il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin ser
jorganizza żewġ żjarat kulturali għall-komunita’ diplomatika residenti
f’Malta. Dawk il-Kunsilli Lokali li jixtiequ jospitaw numru ta’ diplomatiċi
barranin għandhom jissottomettu espressjoni ta’ interess sa mhux aktar tard
mill-31 ta’ Jannar 2017. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li
għandna niċċekkjaw x’tinvolvi din l-inizjattiva.

21.5

Ilmenti mir-residenti
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21.5.1

Talba mingħand Amanda Xerri ta’ ‘Liberty House’, Triq Ta’ Karkar, sabiex
urġentament jitranġaw is-sleeping policeman li hemm fi Triq Ta’ Karkar u
fi Triq it-Tafla minħabba li preżentament jinsabu fi stat ħażin. Il-Kunsill
qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

21.5.2

Talba mingħand George Refalo ta’ ‘Beehive’, Triq Marsalforn, sabiex issir
għatba bejn it-tarġa tad-dar u l-bankina quddiem il-ħanut ġdid li għadu
kemm fetaħ fi Pjazza l-Vitorja minħabba li preżentament din l-għatba hija
għolja wisq. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

21.5.3

Talba mingħand Reuben Galea f’isem il-Kumitat Organizzattiv tal-attivita’
‘Presepju Suq u Mexxi’ sabiex isiru erbatax-il toqba għall-antarjoli fi Triq
Għajn Ħosna. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

21.5.4

Talba mingħand Linda Kiggell ta’ Ġnejna Court, Block A Flat 6, Triq ilKumittiva, li fiha qed titlob lill-Kunsill sabiex jikkunsidra li jasfalta Triq ilKumittiva minħabba li preżentament tinsab fi stat ħażin. Il-Kunsill qabel li
għandna ninfurmaw lil din ir-residenta li dan ix-xogħol qiegħed fil-pjanijiet
tagħna u ser isir meta nallokaw il-fondi għalih.

21.5.5

Talba mingħand Betty Berry ta’ Nazzarenu Court, Flat 7, Triq Ġnien Xibla,
li fiha qed titlob lill-Kunsill sabiex iwaħħal mera faċċata tar-residenza
tagħha minħabba li qed issib diffikulta’ biex tara min ikun ġej middirezzjoni opposta xħin tkun qed toħroġ il-vettura mill-garaxx. Il-Kunsill
qabel li għandna niċċekkjaw ma’ din ir-residenta dwar is-sit eżatt fejn qed
titlob li tiġi mwaħħla din il-mera.

21.5.6

Talba mingħand Nancy Custò ta’ ‘Villa Rumana’, Triq Ta’ Gajdoru, li fiha
qed titlob lill-Kunsill sabiex jikkunsidra li jasfalta il-parti tat-triq fejn
toqgħod hi minħabba li preżentament tinsab fi stat ħażin. Il-Kunsill qabel li
għandna ninfurmaw lil din ir-residenta li dan ix-xogħol qiegħed fil-pjanijiet
tagħna u ser isir meta nallokaw il-fondi għalih.
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21.5.7

Talba mingħand Dr. Teddy George Farrugia għan-nom taċ-Ċentru tasSaħħa ta’ Għawdex li fiha qed jitlob lill-Kunsill sabiex jikkunsidra li jixtri
kompjuter ġdid għall-berġa pubblika. Il-Kunsill aċċetta din it-talba.

21.5.8

Talba mingħand Karin Grech ta’ 57, Triq it-28 ta’ April 1688, sabiex ilmera li hemm fi Triq il-Qaċċa tiġi spustjata għal aktar ‘il quddiem
minħabba li preżentament qiegħda imbiegħda u għaldaqstant mhix
daqshekk ta’ benefiċċju għas-sewwieqa. Il-Kunsill ma aċċettax din it-talba.

21.5.9

Talba mingħand Michael Agius ta’ 30, Triq Jannar, sabiex jitranġa ħajt tassejjieħ imwaqqa’ għat-triq fi Triq Għajn Wajtar. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir.

21.5.10

Talba mingħand David Cassar ta’ ‘Xagħra Lodge’, Triq San Ġorġ Preca,
sabiex il-Kunsill jiksi bil-membrane il-manhole li hemm quddiem irresidenza tiegħu minħabba li qed jidħol l-ilma fir-residenza tiegħu. Wara
diskussjoni, is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna
nirreferu dan l-ilment lill-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma sabiex
jitilgħu fuq il-post u jivverifikaw minn fejn hi ġejja din il-problema.

21.5.11

Talba mingħand il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar sabiex il-Kunsill jiċċekkja
ma’ Heritage Malta rigward is-sitwazzjoni attwali fl-Għar ta’ Calypso u larea ta’ madwar. Is-Sindku Joe Cordina qal li l-Għar ta’ Calypso u l-area
ta’ madwaru jaqgħu taħt ir-responsabbilita’ tal-Ministeru għal Għawdex u
jinsab infurmat li preżentament hemm applikazzjoni għall-fondi Ewropej
biex isir xogħol ta’ tisbieħ f’din iż-żona.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius irtira mil-laqgħa fis-7.15pm.

21.6

Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-iskeda ta’ pagamenti

21.6.1

Il-Kunsill approva unanimament l-iskeda ta’ pagamenti annessi mal-minuti.

21.7

Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss
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21.7.1

Il-laqgħa tal-Kunsill intemmet fis-7.30pm u ġiet aġġornata b’mod unanimu
għal nhar it-Tnejn 19 ta’ Diċembru 2016 fil-5.30pm b’aġenda li tkun
komunikata aktar ‘il quddiem.

IFFIRMATA

IFFIRMATA

Joe Cordina
Sindku

Ivan Attard
Segretarju Eżekuttiv
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