MINUTI
Laqgħa tal-Kunsill Lokali Ix-Xagħra
Is-Seba’ Leġislatura
Laqgħa Numru Ħamsa u Għoxrin (25)
13 ta’ Marzu, 2017
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. Christian Zammit – Kunsillier
Dr. Kevin Cutajar – Kunsillier
Anthony Attard – Kunsillier
Abigail Farrugia – Ambaxxatriċi lokali taż-żgħażagħ

UFFIĊJAL PREŻENTI:
Ivan Attard – Segretarju Eżekuttiv
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Minuti
Is-Sindku Joe Cordina ippresieda l-laqgħa.
25.1

Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti

25.1.1

Il-Kunsill approva b’erba’ voti favur u astensjoni waħda l-minuti tal-laqgħa
numru 335 li saret nhar it-Tlieta 14 ta’ Frar 2017 wara li jsiru lkorrezzjonijiet meħtieġa.

25.2

Tweġiba għall-Mistoqsijiet tal-Kunsilliera

25.2.1

Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar jekk intbagħtitx l-ittra lis-sidien
tan-negozji ta’ Pjazza l-Vitorja sabiex ma jibqgħux iħallu l-imwejjed
tagħhom armati fil-ġranet li fihom ikunu magħluqin. Is-Sindku Joe Cordina
wieġeb li din l-ittra ntbagħtet.

25.2.2

Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar fiex waslet it-talba li għamilna lillMinisteru għal Għawdex sabiex jagħmel ix-xogħol ta’ asfaltar ta’ Triq
Għajn Ħosna. Is-Sindku wieġeb li għadna qed nistennew risposta dwar dan.

25.2.3

Il-Kunsillier Dr. Christian Zammit ta aġġornament lill-Kunsill dwar issitwazzjoni attwali fl-Għar ta’ Calypso. Huwa informa lill-Kunsill li minnaħa tal-Ministeru għal Għawdex, qed jistennew l-eżitu ta’ applikazzjoni li
ġiet sottomessa għall-fondi Ewropej sabiex tkun tista’ tiġi irranġata din iżżona fil-lokalita’ tagħna.

25.2.4

Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar fiex waslet it-talba li għamilna
lil Transport Malta sabiex isir bus shelter ġdid fi Triq l-Imqades. Is-Sindku
wieġeb li għadna qed nistennew l-approvazzjoni ta’ Transport Malta għal
din it-talba.

25.2.5

Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar propona li għandu jsir bus shelter ġdid fi
Vjal it-Tmienja ta’ Settembru minflok dik li kien hemm man-naħa talplaying field. Wara diskussjoni, il-Kunsill qabel li għandna nressqu din ilproposta għall-konsiderazzjoni u l-approvazzjoni ta’ Transport Malta.
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25.2.6

Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq
it-talba li għamilna lill-Awtorita’ tal-Ippjanar sabiex tagħtina permess għażżbir tas-siġra tal-ħarrub biswit il-Mitħna Ta’ Kola. Is-Sindku wieġeb li aħna
bgħattna l-applikazzjoni tagħna u għadna qed nistennew risposta.

25.2.7

Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar jekk tranġatx il-bandla miksura
li hemm fil-playing field. Is-Sindku wieġeb li din il-bandla issewwiet millkuntrattur Mario Mallia.

25.2.8

Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq
it-talba li għamilna sabiex l-Awtorita’ Maltija għat-Turiżmu (MTA)
tiffinanzja passaġġ ġdid tal-injam għall-bajja tar-Ramla l-Ħamra. Is-Sindku
Joe Cordina wieġeb li aħna bgħattna l-istimi relatati ma’ dan il-proġett u
għadna qed nistennew risposta mingħand din l-Awtorita’.

25.3

Komunikazzjonijiet tas-Sindku

25.3.1

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li, sad-data tal-għeluq tassottomissjoni tal-kwotazzjonijiet għal xogħol ta’ tindif ta’ toroq fillokalita’, kien hemm dawn l-individwi li tefgħu l-offerti tagħhom kif ġej:
Kwotazzjoni għat-tindif tat-toroq – Żona A
Individwu

Ammont (exc. VAT)

Nicholas Zammit
Mario Muscat

€ 2288.16 fis-sena
€ 2339.00 fis-sena

Kwotazzjoni għat-tindif tat-toroq – Żona B
Individwu

Ammont (exc. VAT)

Nicholas Zammit
Lewis Bajada

€ 2288.16 fis-sena
€ 2339.00 fis-sena

Kwotazzjoni għat-tindif tat-toroq – Żona Ċ
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Individwu

Ammont (exc. VAT)

Nicholas Zammit
Mario Gauci

€ 2288.16 fis-sena
€ 2339.00 fis-sena

Kwotazzjoni għat-tindif tat-toroq – Żona D
Individwu

Ammont (exc. VAT)

Nicholas Zammit
Fortunato Camilleri

€ 2288.16 fis-sena
€ 2339.00 fis-sena

Kwotazzjoni għat-tindif tat-toroq – Żona E
Individwu

Ammont (exc. VAT)

Nicholas Zammit
Joseph Xerri

€ 2288.16 fis-sena
€ 2339.00 fis-sena

Il-Kunsill iddeċieda li għandna nimxu mar-rakkomandazzjoni tal-bord ta’
evalwazzjoni li twaqqaf sabiex jaġġudika dawn l-offerti u nagħtuha lillkuntrattur Nicholas Zammit li kellu l-irħas offerta fil-ħames
kwotazzjonijiet.
25.3.2

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li preżentament qed jintlaqgħu
offerti permezz tas-sistema ePPS għax-xogħol ta’ rikostruzzjoni ta’ Triq
Marsalforn. Huwa propona u l-Kunsill qabel li għandu jitwaqqaf bord li
jaġġudika dawn l-offerti, liema bord ikun magħmul mis-Sindku bħala
chairman, il-Viċi Sindku Aaron Agius, il-Kunsillier Dr. Christian Zammit u
l-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar bħala evaluators u s-Segretarju Ivan Attard
bħala Segretarju tal-Bord. L-evalwazzjoni tal-offerti sottomessi ser issir
nhar il-Ġimgħa 7 ta’ April 2017 fit-8.00am fl-uffiċċju amministrattiv.

25.3.3

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li ninsabu għaddejjin bilpreparamenti tagħna għall-organizazzjoni tal-attivitajiet ta’ Jum ilLokalita’. Huwa propona u l-Kunsill qabel li l-programm għandu jkun kif
ġej u li dan għandu jkun fuq l-istess linji bħalma sar fis-snin preċedenti.
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Huwa propona u l-Kunsill qabel li għandna norganizzaw attivita’ soċjali u
ħarġa Malta għar-residenti. Is-Sindku qal ukoll li dawn l-attivitajiet ser
jilħqu l-qofol tagħhom nhar il-Ġimgħa 28 ta’ April permezz ta’ Quddiesa
fis-7pm fil-Knisja Bażilika ta’ Marija Bambina segwita minn ċerimonja
kommemorattiva fit-8pm fis-Sala ‘Dun Alwiġ Camilleri’ bis-sehem talBanda Victory. Ser nikkuntattjaw lil Dr. Aaron Attard Hili sabiex
jippreparalna test dwar l-istorja tal-festi tal-Għid fil-Parroċċa tagħna sabiex
ikun jista’ jintwera waqt iċ-ċerimonja kommemorattiva. Nhar is-Sibt 29 ta’
April, il-Kunsill Lokali ser jikkollabora max-Xagħra United F.C. florganizazzjoni ta’ tournaments tal-futbol filwaqt li nhar il-Ħadd 30 ta’
April, ser nikkollaboraw mal-Gozo Amateur Athletic Association florganizazzjoni tal-Maratona Annwali ta’ Għawdex li hija l-akbar
avveniment sportiv fil-gżira tagħna.
25.3.4

Is-Sindku informa lill-Kunsill li sad-data tal-għeluq tas-sottomissjonijiet
tan-nominazzjonijiet għall-għoti tal-unur ‘Ġieħ ix-Xagħra 2017’, kien
hemm sitt persuni u għaqda waħda li ġew nominati mill-pubbliku. Dawn
huma Joe Attard Tabone, Eucharist Sultana, Marija Sultana Farrugia,
Mons. Anton Refalo Zammit, Mro. Nazzareno Refalo, Is-Soċjeta’
Filarmonika Victory u Victor J. Galea.
Il-Kunsilliera Dr. Kevin Cutajar u Anthony Attard proponew li din is-sena,
dan l-unur għandu jingħata lis-Sinjura Marija Sultana Farrugia. Is-Sindku
Joe Cordina ippropona li din is-sena, dan il-premju għandu jingħata lis-Sur
Joe Attard Tabone. Dan minħabba l-fatt li fis-snin preċedenti huwa ġie
nominat kemm-il darba u dejjem ċeda dan il-premju lil ħaddieħor. IlKunsillier Dr. Kevin Cutajar qal li peress li s-Sur Attard Tabone irrifjuta lpremju kemm-il darba, iħoss li din is-sena dan il-premju għandu jiġi offrut
lil persuna oħra. Il-Kunsillier Anthony Attard qal li hu kontra li dan ilpremju għandu jingħata lis-Sur Joe Attard Tabone minħabba li skont hu,
dan daqs kemm għamel ġid lix-Xagħra għamel ħsara.
Peress li ma kienx hemm qbil unanimu dwar dan, ittieħdet votazzjoni. Bi
tliet voti favur u tnejn kontra, il-Kunsill iddeċieda li din is-sena, dan l-unur
għandu jingħata lis-Sur Joe Attard Tabone.
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25.3.5

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li ninsabu għaddejjin bilpreparamenti tagħna għall-organizazzjoni tal-festival tat-tin u ikel
tradizzjonali Malti li ser isir nhar is-Sibt 8 ta’ Lulju 2017. Huwa qal li fillaqgħa tas-sotto-kumitat tal-ġemellaġġi li saret aktar kmieni illum, ġie deċiż
li nhar it-Tnejn 27 ta’ Marzu għandha ssir laqgħa mas-sidien tan-negozji u
individwi li normalment jesebixxu l-prodotti tagħhom sabiex naraw ilpossibilita’ li dawn jipparteċipaw ukoll fl-edizzjoni ta’ din is-sena.
Is-Sindku informa lill-Kunsill li skont kif ġie deċiż fl-aħħar laqgħa, ser
jintbagħtu l-istediniet lill-Kunsilli ta’ Offida, San Michele Salentino,
Domus De Maria, Atessa, Gaziantep, Mergo u Chevaigné sabiex jibagħtu
delegazzjoni għal din l-attivita’.

25.3.6

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li għandna nibdew bilpreparamenti tagħna għall-organizazzjoni tal-Kunċert tal-Milied
f’Diċembru li ġej. Huwa propona u l-Kunsill qabel unanimament li
għandna nistiednu lill-Kor Schola Cantorum Jubilate sabiex jieħu sehem
f’dan il-Kunċert. Dan peress li dan il-Kor ilu snin twal ma jipparteċipa
f’dan l-avveniment annwali organizzat mill-Kunsill.
F’każ li dan ma jaċċettax, il-Kunsill qabel li għandna navviċinaw lill-Kor
tal-Parroċċa Voci Angeliche.

25.3.7

Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel unanimament li għandna
nħallsu s-sħubija fil-Gozo Action Group għas-sena 2017.
L-ambaxxatriċi lokali taż-żgħażagħ irtirat mil-laqgħa fis-6.40pm.

25.4

Mozzjoni Numru 160 – L-istat ħażin u perikoluż ta’ Triq l-Imqades
Is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard qara l-mozzjoni numru 160 bis-suġġett
imsemmi, liema mozzjoni ġiet ippreżentata fl-uffiċċju tal-Kunsill nhar isSibt 4 ta’ Marzu 2017. It-test tal-mozzjoni huwa kif ġej:
Konxji mill-istat diżastruż u perikoluż ta’ Triq l-Imqades, li hi triq
prinċipali fix-Xagħra, li minnha jgħaddi volum qawwi ta’ vetturi,
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fosthom il-karozzi tal-linja, coaches tat-turisti u fuq kollox vetturi tarresidenti Xagħrin, aħna l-Kunsilliera Dr. Kevin Cutajar u Anthony
Attard qed nitolbu lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra li jibda minnufih ixxogħlijiet neċessarji sabiex dik il-parti tat-triq li żżaqqet b’mod qawwi,
b’riskju kemm għas-saħħa tan-nies li jkunu qed isuqu jew jivjaġġaw
f’vetturi f’dawk l-inħawi u wkoll b’riskju ta’ ħsara għall-istess vetturi,
titranġa u tiġi livellata kif suppost.
Din il-mozzjoni ġie propunuta minn Dr. Kevin Cutajar u sekondata minn
Anthony Attard.
Is-Sindku Joe Cordina qal li hu jaqbel li din it-triq għandha titranġa. Huwa
kompla billi qal li din it-triq għadha ma tranġatx minħabba li l-ispiża biex
titranġa hija kbira u bħalissa l-Kunsill mhux f’pożizzjoni finanzjarja li
jidħol għal dan ix-xogħol. Fil-fatt, il-Kunsill kien u għadu qiegħed jipprova
li din it-triq titranġa mill-Gven Ċentrali.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar qal li hu kien kostrett iressaq din ilmozzjoni minħabba li ilu għal diversi snin jitlob li tiġi irranġata din it-triq u
l-Kunsill baqa’ ma għamel xejn dwarha. Huwa qal li s-Sindku Joe Cordina
kien wiegħdu li din it-triq ser titranġa wara li jitlesta l-proġett tal-Ġgantija.
Minkejja li dan il-proġett ilu li tlesta, it-triq għadha ma tranġatx.
Is-Sindku Joe Cordina irribatta dan l-argument billi qal li l-proġett talĠgantija sar minn Heritage Malta u minkejja li kien hemm qbil li din it-triq
titranġa wara li jitlesa l-proġett, dan baqa’ ma sarx mill-Gvern Ċentrali. IlKunsill ma kellu l-ebda kontroll fuq dan. Huwa informa lill-Kunsill li
bħalissa għaddejjin f’diskussjonijiet mal-Ministeru għal Għawdex sabiex
din it-triq titranġa b’fondi mill-Gvern Ċentrali.
Is-Sindku qal li hu ma jistax jifhem l-atteġġjament ta’ Dr. Cutajar, illi filli
jgħid li l-Kunsill ma jistax ikabbar id-dejn li għandu u filli jgħid li l-Kunsill
għandu jidħol għal xogħol li m’għandux flus għalih.
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Fid-dawl ta’ dan, is-Sindku Joe Cordina propona li din il-mozzjoni tiġi
irtirata u l-Kunsill jikkommetti ruħu li għandu jagħmel dak kollu possibbli
biex dan ix-xogħol isir min-naħa tal-Gvern Ċentrali u f’każ li dan ma jsirx,
din it-triq għandha titranġa mill-fondi tal-Kunsill.
Peress li ma kienx hemm qbil, il-mozzjoni kif preżentata għaddiet għallvot. B’żewġ voti favur u tlieta kontra, il-mozzjoni ma ġietx approvata.
25.5

Qari tal-Korrispondenza

25.5.1

Ittra mingħand Mario Paul Bigeni f’isem l-Għaqda Armar ‘2 ta’ Settembru
1973’ li fiha qed jitlob lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra sabiex jikkollabora
ma’ din l-Għaqda fl-ispiża taż-żebgħa ta’ tliet antarjoli ġodda fit-telgħa talQaċċa. Il-Kunsill qabel li għandna nitolbu lill-Għaqda tal-Armar
tippreżenta stima għal dan ix-xogħol.

25.5.2

E-mail mingħand il-koppja Eleanor Wassell u Oliver Cooper li fiha qed
titlob il-permess tal-Kunsill sabiex ikunu jistgħu jorganizzaw iċ-ċerimonja
tat-tieġ tagħhom fil-bajja tar-Ramla l-Ħamra nhar is-Sibt 27 ta’ Mejju 2017.
Il-Kunsill qabel li dan il-permess għandu jinħareġ.

25.5.3

E-mail mingħand George Refalo, Segretarju Eżekuttiv tar-Reġjun
Għawdex, li fiha qed jitlob lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra sabiex iħallas lispejjeż tal-biljetti tal-ajru lil studenta mix-Xagħra li ikkwalifikat biex
tipparteċipa fil-Festival des Lycéens et Apprentis fi Franza. Il-Kunsill qabel
li għandna nitolbu lis-Segretarju Eżekuttiv tar-Reġjun Għawdex sabiex
jagħtina stima ta’ kemm ser jiġi jiswa dan il-biljett tal-ajru u f’każ li huwa
inqas minn € 500, il-Kunsill għandu jipproċedi bix-xiri tal-biljett.

25.5.4

E-mail mingħand Roderick Zammit, rappreżentant tal-Awtorita’ Maltija tatTuriżmu, li fiha qed jitlob in-no objection tal-Kunsill Lokali għall-edizzjoni
tal-Festival Internazzjonali tal-Logħob tan-Nar li ser isir fuq l-Għolja tanNuffara, limiti tax-Xagħra, nhar is-Sibt 22 ta’ April 2017. Il-Kunsill qabel li
għandu jagħti din in-no objection.

25.5.5

E-mail mingħand David Helm, rappreżentant ta’ Xerri’s Garden Centre, li
fiha qed jinforma lill-Kunsill li l-kuntratt ta’ manutenzjoni tas-siġar u l-
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planters li tħawlu sena ilu permezz tal-iskema Urban Greening ser jiskadi
fit-22 ta’ Marzu 2017. Hu qed jistaqsi jekk dan il-kuntratt hux ser jiġġedded
jew le. Il-Kunsill qabel li dan il-kuntratt m’għandux jiġġedded u x-xogħol
relatat isir mill-ħaddiema assenjati mal-Kunsill.
25.5.6

E-mail mingħand Thomas Naudi, team building coordinator, li fiha qed
jitlob l-awtorizazzjoni tal-Kunsill sabiex issir attivita’ sportiva fil-bajja tarRamla l-Ħamra nhar is-Sibt 13 ta’ Mejju fir-Ramla l-Ħamra. Il-Kunsill
qabel li għandu jinħareġ il-permess rikjest.

25.5.7

E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha qed jinfurmana li lapplikazzjoni tagħna għall-finanzjament tal-attivitajiet tal-Karnival 2017
taħt l-Iskema Attivitajiet Kulturali ma ġietx aċċettata. Il-Kunsill innota lkontenut.

25.5.8

E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha qed jinfurmana li lapplikazzjoni tagħna għall-finanzjament tal-attivitajiet konnessi malattivitajiet ta’ Jum ix-Xagħra 2017 taħt l-Iskema Attivitajiet Kulturali ma
ġietx aċċettata. Il-Kunsill innota l-kontenut.

25.5.9

E-mail mingħand Jules Wiltshire li fiha qed titlob il-permess tal-Kunsill
Lokali tax-Xagħra sabiex tkun tista’ torganizza ċ-ċerimonja taż-żwieġ
tagħha nhar it-Tnejn 22 ta’ Mejju 2017 fil-bajja tar-Ramla l-Ħamra. IlKunsill qabel li għandu jinħareġ il-permess rikjest.

25.5.10

Ċirkulari numru 7/2017 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali
intitolata ‘Inizjattiva – Korsijiet Lifelong Learning 2017-2018’. Il-Kunsilli
Lokali għandhom japplikaw mal-Kumitati Reġjonali rispettivi tagħhom sa
mhux aktar tard minn nhar il-Ġimgħa 17 ta’ Marzu 2017 f’nofsinhar. IsSindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna napplikaw biex
norganizzaw il-korsijiet fil-lingwi tal-Franċiż u tat-Taljan flimkien malkors bażiku tal-ħjata fl-uffiċċju amministrattiv.

25.5.11

E-mail mingħand Laurie Zammit, rappreżentant tal-kumpanija KIP Gozo
Limited, li fiha qed jipproponi lill-Kunsilli Lokali li jużaw is-servizzi ta’
din il-kumpanija għall-ġbir tal-iskart domestiku, sabiex jaraw jekk jixtiqux
li issir ġabra speċjali ta’ skart kull nhar ta’ Sibt fil-lokalitajiet rispettivi
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tagħhom. Il-kumpanija qed tissuġġerixxi li jitpoġġew tliet trakkijiet li fihom
jinġabar l-iskart organiku, separat u imħallat. Il-prezz għal dan is-servizz
ikun ta’ € 106.20 VAT inkluża kull darba. Is-Sindku Joe Cordina propona u
l-Kunsill qabel li għandna nitolbu lis-Sur Zammit jagħtina l-prezz li ser
jintalab f’każ li nużaw biss it-trakk għall-iskart imħallat.
25.5.12

E-mail mingħand Dr. Evangelista Leuzzi, ko-ordinatur tal-proġett
‘TIPS4EU’ li fih il-Kunsill Lokali tax-Xagħra huwa msieħeb bħala partner,
li fiha qed jistieden erba’ rappreżentanti mill-Kunsill sabiex jattendu gaħllewwel event ta’ dan il-proġett li ser isir f’Lecce, l-Italja, bejn it-Tnejn 15 u
l-Ħamis 18 ta’ Mejju 2017. Il-Kunsill qabel li din il-materja għandha terġa’
titressaq fil-laqgħa li jmiss.

25.5.13

E-mail mingħand Marie-france Mailhos, rappreżentanta tal-Kumitat talĠemellaġġi tal-Kunsill ta’ Chevaigné, li fiha qed tirringrazzja liddelegazzjoni mill-Kunsill Lokali tagħna li attendiet għall-avveniment
b’tema Ewropea li sar f’Chevaigné bejn it-3 u l-4 ta’ Marzu 2017. IlKunsill innota l-kontenut.

25.5.14

Ċirkulari numru 21/2017 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
b’informazzjoni dwar il-Miżura 4.3 iffinanzjata minn programm tal-ERDF
tal-Unjoni Ewropea. Din il-miżura tirrigwardja l-aċċessibilita’ għal toroq li
jagħtu għall-għelieqi. Is-Sindku Joe Cordina innota li ser napplikaw taħt din
il-miżura biex isir xogħol ta’ manutenzjoni fi Triq il-Wied tal-Għejun u
Triq it-Tafal.

25.5.15

E-mail mingħand il-Perit Clint Camilleri, senior manager ta’ Transport
Malta, li fiha qed jitlob lill-Kunsill sabiex jindika l-post eżatt fejn jixtieq li
ssir ir-reserved parking bay għad-disabled fi Pjazza l-Vitorja. Is-Sindku Joe
Cordina propona u l-Kunsill qabel li din il-materja għandha terġa’ titressaq
fil-laqgħa li jmiss.

25.5.16

E-mail mingħand Angel Saliba, uffiċjal fis-Segretarjat tal-Ministeru għal
Għawdex, li fiha qed tistieden rappreżentant tal-Kunsill Lokali sabiex
jattendi għal sessjoni oħra ta’ ‘Gvern li Jisma’ li ser issir nhar il-Ġimgħa 17
ta’ Marzu fis-6.30pm fi Pjazza San Ġwann Battista, ix-Xewkija. Il-Kunsill
innota l-kontenut.
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25.5.17

E-mail mingħand Jeffrey Ellul, Segretarju tal-Kumitat għat-Tismija ta’
Toroq, li fiha qed jistieden lis-Sindku u/jew lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex
jattendu għal laqgħa li fiha ser ikunu spjegati l-linji gwida li ġew approvati
mill-Kumitat sabiex il-Kunsilli Lokali kollha jkunu aġġornati aħjar dwar
proċeduri u regoli li huma strettament segwiti fil-proċess kontinwu tattismija tat-toroq f’pajjiżna. Il-laqgħa ser issir nhar it-Tnejn 20 ta’ Marzu fit3.00pm fis-sala tal-esebizzjonijiet fil-Ministeru għal Għawdex u għaliha ser
jattendi s-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard.

25.5.18

E-mail mingħand Roxanne Spiteri, uffiċjal fi ħdan il-Ministeru tat-Turiżmu,
li fiha qed tinforma lill-Kunsilli Lokali li kull minn iservi ta’ gwida tatturisti waqt żjarat kulturali għandu jkollu l-liċenzja propja għal dan ixxogħol, liema liċenzja tinħareġ mill-Uffiċċju tal-Liċenzji. Il-Kunsill innota
l-kontenut.

25.5.19

Ittra mingħand Mons. Carmelo Refalo, Arċipriet tal-Parroċċa ta’ Marija
Bambina, li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali sabiex issistema ta’ illuminazzjoni li qed iddawwal il-Knisja Bażilika ta’ Marija
Bambina terġa’ ssir b’sistema ta’ warm light li jixraq lill-Knisja. Mons.
Arċipriet qed jitlob ukoll li jiġu upgraded il-floodlights tal-faċċata talBażilika li jinsabu fuq il-bjut tal-familji Refalo. Is-Sindku Joe Cordina
propona u l-Kunsill qabel li għandna nitolbu stima mingħand il-kuntrattur
Richard Cauchi għal dawn iż-żewġ talbiet.

25.5.20

E-mail mingħand Amanda Cassar, rappreżentanta tad-Dipartiment talKummerċ, li fiha qed tinforma lill-Kunsill bit-tnedija tal-Premju Nazzjonali
Appoġġ lill-Intrapriża 2017. Dan il-premju mhux biss kompetizzjoni iżda
għandu wkoll l-għan li jqajjem l-għarfien dwar l-intraprenditorija kemm
fuq bażi lokali u anke fuq bażi nazzjonali. Applikazzjonijiet għal dan ilpremju jintlaqgħu sa mhux aktar tard mill-Ġimgħa 14 ta’ April f’nofsinhar.
Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna napplikaw għal
dan il-premju fuq il-kriterju li, matul is-snin li għaddew, għamilna xogħol
ta’ tisbieħ fi Pjazza l-Vitorja u ikkollaborajna bis-sħiħ max-Xagħra
Historical Re-enactment Organisation fl-organizazzjoni ta’ attivitajiet
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kulturali matul ix-xhur tas-sajf bil-għan li nagħtu spinta lin-negozji talpjazza.
25.5.21

E-mail mill-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Gvern Lokali li fiha dan ilMinisteru qed jistieden lis-Sindku u/jew lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex
jattendu għal laqgħa ta’ djalogu mas-Segretarju Parlamentari Dr. Stefan
Buontempo nhar is-Sibt 25 ta’ Marzu 2017 bejn id-9.30am u n-12.30pm.
Għal din il-laqgħa ser jattendi s-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard.

25.5.22

E-mail mingħand l-artist Xagħri Victor Agius li fiha qed jitlob ilkollaborazzjoni tal-Kunsill sabiex tkun tista’ ssir l-iskultura relatata malproġett ‘Ħaġarna’ fil-playing field ta’ Vjal it-Tmienja ta’ Settembru. Huwa
skedat li dan il-proġett jiġi implimentat f’Settembru 2017.
Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill iddeċieda li, qabel ma nagħtu lpożizzjoni tagħna rigward dan il-proġett, għandna (a) niċċekkjaw malMinisteru għall-Fondi Ewropej dwar jekk nistgħux inbiddlu d-dehra ta’ sit
li ġie irranġat b’finanzjament mill-Unjoni Ewropea u (b) nitolbu n-no
objection bil-miktub min-naħa tax-Xagħra United Football Club. Dan fiddawl ta’ applikazzjoni pendenti li dan il-klabb għandu għal bini ta’ gabbana
fl-istess żona.

25.5.23

E-mail mingħand Carmel Attard, Segretarju tax-Xagħra Boċċi Club, li fiha
qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill fl-organizazzjoni tat-tournament
tal-boċċi bħala parti mill-attivitajiet ta’ Jum ix-Xagħra. Is-Sindku Joe
Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nikkollaboraw max-Xagħra
Boċċi Club fl-organizazzjoni ta’ dan it-tournament bi spiża li ma teċċedix
dik tas-sena li għaddiet.

25.5.24

E-mail mingħand Nicoletta Mestieri li fiha qed titlob lill-Kunsill Lokali taxXagħra sabiex jissieħeb partner fi proġett li jittratta problemi mediċi fissess femminili. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna
nissieħbu bħala partners f’dan il-proġett bil-kundizzjoni li l-Kunsill ma
jidħol għall-ebda commitment finanzjarju.

25.5.25

E-mail mingħand Andrew Sultana, rappreżentant tal-Gozo Amateur Athletic
Association, li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali fl-
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organizazzjoni tal-Maratona annwali ta’ Għawdex li ser issir nhar il-Ħadd
30 ta’ April 2017. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li
għandna nikkollaboraw ma’ din l-Assoċjazzjoni fl-organizazzjoni ta’ din lattivita’ sportiva bi spiża li ma teċċedix is-somma ta’ € 1000.
25.6

Ilmenti mir-residenti

25.6.1

Talba mingħand Fortunato Sultana ta’ Triq Ġnejna sabiex jitranġa ħajt talkantun imwaqqa’ għat-triq fi Triq Għajn Wajtar. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir.

25.6.2

Talba mingħand xi residenti sabiex parti minn Triq il-Marġa ssir one-way.
Il-Kunsill qabel li għandna nressqu din it-talba għall-approvazzjoni ta’
Transport Malta.

25.6.3

Talba mingħand xi residenti sabiex parti minn Triq il-Pergla titranġa bittorba. Dan minħabba li preżentament tinsab fi stat ħażin. Il-Kunsill qabel li
dan ix-xogħol għandu jsir.

25.6.4

Talba mingħand Anthony Farrugia ta’ ‘Tal-Furnar Restaurant’, Triq Ġnien
Xibla, sabiex isir xogħol ta’ patching bis-siment fi Triq Ġnien Xibla
maġenb ir-restaurant tiegħu. Il-Kunsill qabel li għandna niċċekkjaw marresident dwar x’qed jitlob eżattament.

25.6.5

Talba mingħand Eucharist Theuma ta’ ‘Kristu Re’, Triq il-Kumittiva,
sabiex isir patching f’passaġġ li jagħti għall-għelieqi fi Triq Għajn Ħosna.
Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

25.6.6

Talba mingħand Maryanne Sultana ta’ 9, Triq Ta’ Bullara, sabiex isir stand
taż-żibel fil-bidu tal-isqaq. Dan sabiex ir-residenti jkunu jistgħu jdendlu lboroż tal-iskart tagħhom hemmhekk. Il-Kunsill qabel li din l-istand
għandha ssir.
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25.6.7

Talba mingħand Maureen Micallef ta’ 76, Flat 2, Triq Marsalforn, sabiex
titwaħħal tabella li turi l-ħinijiet tal-ġbir tal-iskart fil-blokka tal-flats fejn
toqgħod hi. Il-Kunsill qabel li din it-tabella għandha titwaħħal.

25.6.8

Talba mingħand Eucharist Camilleri ta’ 5, Triq Għajn Qasab, Nadur, sabiex
jinbena ħajt tas-sejjieħ fi Triq tal-Wied tal-Fellies. Is-Sindku Joe Cordina
propona u l-Kunsill qabel li dan il-ħajt għandu jiddaħħal fil-lista ta’ ħitan
tas-sejjieħ li ser jitranġaw b’fondi tal-Miżura 413 f’każ li l-applikazzjoni li
ser nissottomettu tiġi aċċettata.

25.6.9

Talba mingħand Hughes Brian ta’ ‘Saint Peter & Saint Paul Court’, Flat 26,
Triq Ġużeppi Grech, sabiex jinbena ħajt proviżorju f’tarf it-triq ħalli l-boroż
tal-iskart li jkunu imqegħdin fuqu ma jispiċċawx ‘l isfel fil-għalqa ta’ taħt.
Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna ninkarigaw lisSur Salvu Bonello sabiex jagħmel spezzjoni fuq is-sit u jissuġġerixxi
x’jista’ jsir.

25.6.10

Talba mingħand Sonia Scerri ta’ ‘Saint Michael Court’, Flat 3, Triq Kortoll,
sabiex jitħawlu aktar siġar fit-toroq prinċipali; ħafna mit-toroq fix-Xagħra
jsiru one-way; jitneħħew il-bring-in-sites; issir inizjattiva biex isir tisbieħ
bil-pjanti u x-xelter li hemm fi Pjazza l-Vitorja jintefaħ għall-pubbliku u
biex it-turisti jkunu jistgħu jżuruh. Il-Kunsill innota s-suġġerimenti
imressqa mis-Sinjura Scerri. Rigward is-suġġeriment marbut max-xelter
tal-Pjazza, is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li għandna nitolbu laqgħa
mas-Sinjura Christine Vella min-naħa tal-Awtorita’ Maltija għat-Turiżmu u
s-Sinjorina Nicoline Sagona min-naħa ta’ Heritage Malta biex naraw
x’jista’ jsir.

25.6.11

Talba mingħand Dione Zammit ta’ ‘Wardija’, Triq tal-Qaċċa, sabiex tiġi
installata bozza ġdida viċin ir-residenza tiegħu minħabba li qed ikun hemm
ħafna dlam. Fil-viċin diġa’ hemm arblu tad-dawl li m’għandux lampa
mwaħħla miegħu. Il-Kunsill qabel li għandna niċċekkjaw dwar is-sit eżatt
fejn qed jintalab li tiġi installata din il-bozza.
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25.6.12

Talba mingħand Natalie Attard ta’ ‘Destiny’, Triq Ġużeppi Grech, sabiex
il-bankina tar-residenza li hemm faċċata tal-iskola terġa’ tiġi kif kienet
qabel ma tranġat dan l-aħħar. Dan peress li mal-bini hemm il-kantini u jekk
il-bankina tkun baxxa jidħol l-ilma fil-kantini u hekk issir il-ħsara. IlKunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

25.6.13

Talba mingħand Brian Zammit ta’ Latini Restaurant, Pjazza l-Vitorja,
sabiex il-Kunsill jagħmel laqgħa mas-sidien tar-restaurants tal-pjazza u jiġi
diskuss it-tqegħid tal-imwejjed u s-siġġijiet. Dan wara l-ittra li ntbagħtet
fejn il-Kunsill talab lis-sidien sabiex ineħħu dawn l-oġġetti fil-ġranet u
ħinijiet li jkunu magħluqin. Il-Kunsill qabel li għandna nistennew l-eżitu
tal-laqgħa li ser issir bejn l-Awtorita’ Maltija għat-Turiżmu u s-sidien tarrestaurants f’Għawdex qabel nagħmlu l-laqgħa mitluba.

25.6.14

Talba mingħand Godwin Mizzi ta’ ‘Issigonis Mizzi Court’, Triq
Marsalforn, sabiex jitneħħew is-sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar li saru
madwar metru fuq kull naħa tal-garaxx tal-istess blokka flats. Dan il-garaxx
huwa propjeta’ ta’ tliet persuni differenti u ma ngħatax permess mingħand
kulħadd sabiex isiru dawn is-sinjali. Is-Sindku informa lill-Kunsill li ser
jiċċekkja mar-resident dwar x’inhi l-problema attwali b’dawn is-sinjali.

25.6.15

Talba mingħand Joseph Cremona ta’ ‘Melrose’, Triq Marsalforn, sabiex isir
xogħol ta’ patching fi Triq Marsalforn. Is-Sindku Joe Cordina innota li
bħalissa qed isir xogħol regolari ta’ patching f’din it-triq.

25.6.16

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex titranġa l-bankina ta’
Ramla Court fi Triq Ta’ Gajdoru. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu
jsir.

25.6.17

Talba mingħand Dr. Joseph Xuereb ta’ 34, Triq l-Għejun, sabiex
urġentament jitranġa l-culvert tal-ilma li hemm viċin ir-residenza tiegħu
minħabba li sar perikoluż. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

Minuti tal-Kunsill Lokali Ix-Xagħra – Laqgħa Numru 25 – Is-Seba’ Leġislatura

13 ta’ Marzu 2017

15

25.6.18

Talba mingħand is-Sindku Joe Cordina sabiex isir it-tindif ta’ parti millWied ta’ Għajn Damma peress li l-bdiewa qed ikollhom aċċess diffiċli
għall-għelieqi tagħhhom. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

25.6.19

Talba mingħand Joseph Borg ta’ 32B, Triq l-Għar ta’ Xerri, sabiex isir
xogħol ta’ tindif u manutenzjoni ta’ passaġġ pubbliku fi Triq Għajn Wajtar.
Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

25.6.20

Talba mingħand Taddeo Refalo ta’ 13, Triq San Ġużepp, sabiex il-mera li
hemm fil-bidu ta’ Vjal it-Tmienja ta’ Settembru terġa’ teħel fil-post li
kienet fih oriġinarjament. Il-Kunsill qabel li għandna niċċekkjaw marresident dwar is-sit eżatt li fih qed jipproponi li teħel din il-mera. Dan
peress li fil-passat kellna diversi ilmenti dwar il-fatt li din il-mera qed
toħloq inkonvenjent.

25.6.21

Talba mingħand Sue-Ellen Bugeja, Segretarju Eżekuttiv tal-Kunsill Lokali
tan-Nadur, għan-nom ta’ diversi residenti sabiex jitranġaw il-bins tal-ħadid
li hemm fil-bajja tar-Ramla l-Ħamra. Is-Sindku Joe Cordina propona u lKunsill qabel li għandna nirreferu dan l-ilment lill-Fondazzjoni GAIA.

25.6.22

Talba mingħand Daphne M. Sant Caruana, kuratriċi tat-Tempji talĠgantija, sabiex issir tabella tat-triq ħdejn il-bus stop ta’ quddiem l-Għar ta’
Għejżu li tindika d-direzzjoni lejn it-Tempji tal-Ġgantija u l-Mitħna Ta’
Kola. Il-Viċi Sindku Aaron Agius propona u l-Kunsill qabel li għandna
nagħmlu suġġeriment lil Heritage Malta sabiex jagħmlu tabelli li jindikaw
ċar id-dħul u l-ħruġ mill-Ġgantija.

25.6.23

Talba mingħand Andrew Busuttil ta’ Maisonette 2, Ġnejna Court Block D,
Triq il-Kumittiva, sabiex issir rampa fuq bankina tar-residenza tiegħu
sabiex tkun iktar aċċessibbli għalih. Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li
għandna niċċekkjaw dwar is-sit eżatt li fuqu qed jintalab li ssir din irrampa.

25.6.24

Talba mingħand George Farrugia ta’ ‘Marton House’, Triq Sant’Anton,
sabiex jitranġa ħajt tal-kantun imwaqqa’ fi Triq Sant’Anton viċin ir-
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residenza tiegħu. Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li dan il-ħajt għandu
jitranġa.
25.6.25

Talba mingħand Mark Camilleri ta’ ‘Ferene’, Triq Mary Meilak, Victoria
sabiex titwaħħal bozza ġdida ma’ arblu viċin propjeta’ li għandu fi Triq San
Leonardu. Il-Kunsill qabel li għandna nibagħtu din l-applikazzjoni għallapprovazzjoni tar-Reġjun Għawdex.

25.6.26

Talba mingħand Rita Galea ta’ 8, Triq it-28 ta’ April 1688, sabiex isiru
sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar quddiem garaxx li għandha fi Triq San
Ġużepp. Il-Kunsill qabel li għandna nibagħtu din it-talba għallapprovazzjoni ta’ Transport Malta.

25.6.27

Talba mingħand Joseph Bajada, 80, ‘Madonna ta’ Pinu’, Vjal it-Tmienja ta’
Settembru, sabiex titħalleb il-bankina tar-residenza tiegħu. Dan minħabba li
qed jidħollu xi ilma fid-dar. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

25.6.28

Talba mingħand is-Sindku Joe Cordina sabiex titqaxxar parti minn Triq
Ġnien Xibla, ftit ‘il fuq mill-kantuniera ma’ Triq Għonqa sa fejn terġa’
titwessa’ t-triq u quddiem ir-residenza ta’ Joseph Sultana fl-istess triq. IlKunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

25.6.29

Talba mingħand Jason Chircop ta’ Block A, Flat 2, Triq Għajn Qamar,
sabiex isir ftit siment fis-sqaq li hemm maġenb il-blokka appartamenti fejn
joqgħod hu. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir.

25.6.30

Talba mingħand John Attard ta’ 25, Triq Ġnien Imrik, f’isem il-Parroċċa ta’
Marija Bambina, sabiex isiru numru ta’ barriers tal-ħadid li jkunu jistgħu
jintużaw biex isir l-għeluq ta’ toroq waqt attivitajiet organizzati fil-lokalita’
tagħna. Il-Kunsill qabel li dawn għandhom isiru.

25.7

Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-iskeda ta’ pagamenti
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25.7.1

Is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard ippreżenta lill-membri tal-Kunsill illista ta’ pagamenti għall-konsiderazzjoni u l-approvazzjoni tagħhom.
Il-Kunsillier Anthony Attard ġibed l-attenzjoni dwar l-ammont ta’ fuel li
qed jinxtara kull xahar għal xogħol tal-Kunsill. Is-Sindku Joe Cordina
fakkar lill-Kunsill li fil-laqgħa tal-Kunsill tad-19 ta’ Jannar 2011, kienet
ittieħdet deċiżjoni sabiex il-Kunsill jalloka s-somma ta’ € 85 fil-ġimgħa
għal spejjeż ta’ diesel u għall-użu tat-trakk personali tas-Sur Anthony Galea
għal xogħol tal-Kunsill. Il-Kunsillier Anthony Attard qal li din is-sistema
tista’ tagħti lok għal abbużi u talab sabiex il-Kunsill jikkunsidra li joħroġ
kwotazzjoni għall-kiri ta’ trakk li jintuża għax-xogħol tal-Kunsill. IlKunsill iddeċieda li din il-materja għandha titressaq għad-diskussjoni fillaqgħa li jmiss.
Fid-dawl ta’ dan, is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li l-kont
ta’ Cini Holdings Co. Limited għandu jerġa’ jitressaq għall-approvazzjoni
tal-Kunsill fil-laqgħa li jmiss.
B’erba’ voti favur u astensjoni waħda, il-Kunsill approva l-iskeda ta’
pagamenti annessa mal-minuti.

25.8

Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss

25.8.1

Il-laqgħa tal-Kunsill intemmet fit-8.00pm u ġiet aġġornata b’mod unanimu
għal nhar it-Tnejn 17 ta’ April 2017 fil-5.30pm b’aġenda li tkun
komunikata aktar ‘il quddiem.

IFFIRMATA
Joe Cordina
Sindku
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IFFIRMATA
Ivan Attard
Segretarju Eżekuttiv

13 ta’ Marzu 2017
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