MINUTI
Laqgħa tal-Kunsill Lokali Ix-Xagħra
Is-Seba’ Leġislatura
Laqgħa Numru Disgħa u Għoxrin (29)
28 ta’ Awwissu 2017
Il-Kunsill Lokali Ix-Xagħra ltaqa’ fl-Uffiċċju Amministrattiv tiegħu li jinsab
fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru, Xagħra Għawdex, fil-5.00 ta’ filgħaxija.
PREŻENTI:
Joe Cordina – Sindku
Aaron Agius – Viċi Sindku
Dr. Christian Zammit – Kunsillier
Dr. Kevin Cutajar - Kunsillier
Abigail Farrugia – Ambaxxatriċi Lokali taż-Żgħażagħ
ASSENTI B’APOLOĠIJI (Skont Ordni Permanenti 14A (3):
Anthony Attard – Kunsillier

UFFIĊJAL PREŻENTI:
Ivan Attard – Segretarju Eżekuttiv
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Minuti
Is-Sindku Joe Cordina ippresieda l-laqgħa.
29.1

Qari tal-ittra ta’ apoloġija

29.1.1

Is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard ippreżenta u qara l-ittra ta’ apoloġija
tal-Kunsillier Anthony Attard u l-membri preżenti unanimament aċċettaw
din l-apoloġija.

29.2

Qari, Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti

29.2.1

Il-Kunsill approva l-minuti tal-laqgħa numru 339 li saret nhar it-Tnejn 31
ta’ Lulju 2017.
Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandha tinbidel l-ordni
tal-aġenda tal-laqgħa b’tali mod li item numru 29.4 tiġi diskussa issa.

29.4

Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsilliera

29.4.1

Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar fiex waslu ix-xogħlijiet ta’
rikostruzzjoni ta’ Triq Marsalforn. Is-Sindku wieġeb li x-xogħol miexi kif
skedat u huwa mistenni li jiġi konkluż fil-ġimgħat li ġejjin.

29.4.2

Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar fiex wasal ix-xogħol ta’ tneħħija
tal-wires tad-dawl minn mar-residenzi ta’ Pjazza l-Vitorja. Is-Sindku Joe
Cordina wieġeb li dan ix-xogħol għadu pendenti u ser niċċekkjaw malKorporazzjoni Enemalta.

29.4.3

Il-Kunsillier Dr. Christian Zammit staqsa dwar jekk il-Kunsill hux ser
jintroduċi ġabra addizjonali ta’ skart domestiku mħallat nhar ta’ Sibt. IsSindku Joe Cordina wieġeb li diversi Kunsilli Għawdxin introduċew din ilġabra b’mod temporanju matul ix-xhur tas-sajf. Għaldaqstant, huwa
propona u l-Kunsill qabel li għal din is-sena għandna nħallu l-ġbir kif qed
isir bħalissa u nerġgħu niddikustu din il-proposta f’Ġunju li ġej.
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29.4.4

Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar fiex wasal ix-xogħol tattneħħija tat-telephone box minn fuq il-bankina ħdejn id-daħla tal-playing
field fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru. Is-Sindku wieġeb li ser niċċekkjaw
mal-kumpanija GO plc li hija responsabbli minn dan ix-xogħol.

29.3

Komunikazzjonijiet tas-Sindku

29.3.1

Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nimxu marrakkomandazzjoni tal-bord ta’ evalwazzjoni li twaqqaf sabiex jaġġudika lofferta għax-xogħol ta’ tisbieħ u rinnovazzjoni quddiem il-Knisja ta’
Sant’Anton Abbati u nagħtu din l-offerta lill-kuntrattur Richard Cauchi li
kellu l-irħas offerta li kienet technically u administratively compliant.

29.3.2

Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nimxu marrakkomandazzjoni tal-bord ta’ evalwazzjoni li twaqqaf sabiex jaġġudika lofferta għall-kiri ta’ trakk għall-użu tal-Kunsill u nikkanċellaw din l-offerta.
Dan peress li t-tliet offerti ma kinux technically compliant. Il-Kunsill qabel
li għalissa m’għandhiex tinħareġ offerta ġdida u niċċekkjaw kemm tiġi lispiża f’każ li jkollna nixtru trakk flok nikruh.

29.3.3

Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nimxu marrakkomandazzjoni tal-bord ta’ evalwazzjoni li twaqqaf sabiex jaġġudika lkwotazzjoni għas-servizz ta’ tindif tat-toroq fil-jiem tal-festa titulari ta’
Marija Bambina u nagħtu din l-offerta lil Eucharist Mercieca Auto Limited
għall-prezz ta’ € 4943.00 VAT eskluża.

29.3.4

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li għandu jinħatar bord ta’
evalwazzjoni li jaġġudika l-offerti għall-kiri ta’ driven compact excavator
għal xogħol tal-Kunsill. Din l-offerta tagħlaq nhar it-Tnejn 4 ta’ Settembru
2017 fl-10.00am. Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li dan il-bord għandu
jkun iffurmat minnu bħala chairman flimkien mal-Viċi Sindku Aaron
Agius, il-Kunsillier Dr. Christian Zammit u l-Kunsillier Anthony Attard.
F’każ li l-Kunsillier Anthony Attard ma jaċċettax li joqgħod f’dan il-bord,
għandna navviċinaw lis-Sur Joseph Azzopardi, ex-Segretarju Eżekuttiv.

29.3.5

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li ninsabu għaddejjin bl-aħħar
preparamenti tagħna għall-organizazzjoni tal-festival tat-tin u prodotti tipiċi
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Maltin li ser isir nhar is-Sibt 16 u l-Ħadd 17 ta’ Settembru 2017. Ilprogramm ser ikun jikkonsisti f’seminar informattiv dwar il-kultivazzjoni
tas-siġar tat-tin nhar is-Sibt 16 ta’ Settembru fl-10.00am fis-Sala ‘Dun
Alwiġ Camilleri’ fil-Każin tal-Banda Victory u wirja ta’ prodotti tipiċi
Maltin nhar il-Ħadd 17 ta’ Settembru mis-7.30am sas-1.00pm fi Pjazza lVitorja. Is-Sindku qal li għas-seminar ġew mistiedna numru ta’ kelliema
Maltin esperti fis-settur agrikolu filwaqt li għall-attivita’ tal-Ħadd ġew
mistiedna Ta’ Verna Folk Band u l-Għaqda Folklor Xagħri.
29.3.6

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li ninsabu għaddejjin bilpreparamenti tagħna għall-organizazzjoni ta’ attivitajiet relatati maż-żjara
fix-Xagħra tad-delegazzjonijiet minn Mergo u Chevaigné bejn it-30 ta’
Ottubru u t-3 ta’ Novembru 2017. Huwa qal li s-sotto-kumitat responsabbli
mill-ġemellaġġi qed jiltaqa’ regolarment sabiex ifassal il-programm ta’
attivitajiet bħala parti minn din iż-żjara.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar kemm huwa l-budget ivvutat
għal din l-attivita’. Is-Sindku wieġeb li l-Kunsill applika u rċieva s-somma
ta’ € 5,000 mill-programm Europe For Citizens tal-Unjoni Ewropea sabiex
ikun jista’ jorganizza din l-attivita’ pero’ l-Kunsill irid joħroġ somma oħra
mill-allokazzjoni finanzjarja tiegħu biex ikopri l-ispejjeż kollha involuti.

29.3.7

Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nġeddu lkuntratt li għandna mas-Sinjura Nicolina Sultana għal servizz ta’ assistenza
fiċ-Ċentru ta’ Matul il-Jum għall-anzjani. Dan il-kuntratt ser jiġġedded sal31 ta’ Awwissu 2018.

29.3.8

Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna noħorġu offerta
pubblika (tender) għax-xiri ta’ pajpijiet għal xogħol li qed isir fi Triq
Kortoll. Dan sabiex intaffu l-problema tal-għargħar f’din iż-żona tallokalita’ tagħna.

29.5

Qari tal-Korrispondenza
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29.5.1

Ċirkulari numru 19/2017 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali
intitolata ‘Streaming tal-Laqgħat online u Skema ta’ Għajnuna Finanzjarja
għas-servizz tal-Internet’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

29.5.2

Ċirkulari numru 20/2017 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali
intitolata ‘Reġistrazzjoni skont l-Att dwr Taxxa fuq il-Valur Miżjud’. IlKunsill innota l-kontenut

29.5.3

E-mail mingħand il-koppja Kateryna Skaletska u Daniele Laudi li fiha qed
jitolbu l-awtorizazzjoni tal-Kunsill Lokali sabiex ikunu jistgħu jorganizzaw
iċ-ċerimonja taż-żwieġ tagħhom fil-bajja tar-Ramla l-Ħamra nhar il-Ħadd 8
ta’ Ottubru 2017. Il-Kunsill aċċetta din it-talba.

29.5.4

E-mail mingħand il-koppja Denes Szabolcs u Viktoria Zita Verebes li fiha
qed jitolbu l-awtorizazzjoni tal-Kunsill Lokali sabiex ikunu jistgħu
jorganizzaw iċ-ċerimonja taż-żwieġ tagħhom fil-bajja tar-Ramla l-Ħamra
nhar il-Ħamis 28 ta’ Settembru 2017. Il-Kunsill aċċetta din it-talba.

29.5.5

E-mail mingħand Mark Burton, wedding organiser, li fiha qed jitlob lawtorizazzjoni tal-Kunsill Lokali sabiex ikunu jistgħu jiġu organizzati żewġ
ċerimonji ta’ żwiġijiet fil-bajja tar-Ramla l-Ħamra nhar it-Tnejn 27 ta’
Novembru 2017 u nhar it-Tlieta 17 ta’ Lulju 2018. Il-Kunsill aċċetta din ittalba. Ser nitkellmu mas-Sur Burton rigward it-tieġ ta’ Lulju 2018
minħabba li dan ikun fl-eqqel tas-sajf.

29.5.6

E-mail mingħand il-Kor Schola Cantorum Jubilate li fiha qed jikkonferma
l-parteċipazzjoni tiegħu fil-Kunċert tal-Milied organizzat mill-Kunsill
Lokali tax-Xagħra fil-Knisja Bażilika ta’ Marija Bambina. Dan il-Kunċert
ser isir nhar il-Ħamis 28 ta’ Diċembru 2017. Il-Kunsill innota l-kontenut.

29.5.7

Ċirkulari numru 53/2017 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Calendar of Events 2018’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

29.5.8

Ċirkulari numru 54/2017 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Ħiliet Ħielsa (San Ġwann)’. Il-Kunsill innota l-kontenut.
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29.5.9

E-mail mingħand Nicola Paolilli, Segretarju tal-Assoċjazzjoni Kulturali
Sestiere Porta Manaresca, li fiha qed jinforma lill-Kunsill Lokali taxXagħra li minħabba raġunijiet finanzjarji, l-Assoċjazzjoni tiegħu ma tistax
tipparteċipa fl-attivitajiet relatati mal-festa ta’ Marija Bambina din is-sena.
Il-Kunsill innota l-kontenut.

29.5.10

E-mail mill-Ministeru tas-Saħħa b’informazzjoni dwar il-kampanja
nazzjonali ta’ vaċċin b’xejn kontra l-influwenza staġjonali lill-persuni li
għandhom ‘l fuq minn 55 sena. Għal sena oħra, il-Kunsill Lokali taxXagħra ser jipparteċipa f’din l-inizjattiva.

29.5.11

Ċirkulari numru 21/2017 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali
intitolata ‘Inizjattiva dwar Restawr ta’ Postijiet Storiċi 2017’. Din lInizjattiva hi applikabbli għal Kunsilli Lokali f’Malta biss.

29.5.12

Ċirkulari numru 22/2017 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali
intitolata ‘Inizjattiva Finanzjarja favur il-Komunita’ – Libreriji
Lokali/Reġjonali’. Kunsilli Lokali li huma eliġibbli jipparteċipaw
għandhom jagħmlu dan sa mhux aktar tard mill-Ġimgħa 22 ta’ Settembru
2017. Il-Kunsill qabel li għandna napplikaw għas-somma ta’ € 800 għal xiri
ta’ kotba.

29.5.13

Ċirkulari numru 56/2017 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Join the International Urban Cooperation (IUC) city-to-city
cooperation programme’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

29.5.14

E-mail mingħand George Refalo, Segretarju Eżekuttiv tar-Reġjun
Għawdex, li fiha qed jinforma lill-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex li fil-laqgħa
tar-Reġjun li saret nhar it-Tnejn 14 ta’ Awwissu 2017 ġiet riveduta lInizjattiva Finanzjarja – Għoti mill-ġdid ta’ Tarmak lil Toroq firresponsabbilta’ tal-Kunsilli Lokali’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

29.5.15

Ċirkulari numru 57/2017 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘EDIC publication ‘Let’s Walk around Europe’ and sustainable
travelling competition’. Il-Kunsill innota l-kontenut.
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29.5.16

Ċirkulari numru 23/2017 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali
intitolata ‘Qualification Allowance għas-Segretarji Eżekuttivi u Ħaddiema
Klerikali tal-Kumitati Reġjonali u Kunsilli Lokali’. Il-Kunsill innota lkontenut.

29.5.17

Ċirkulari numru 59/2017 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘EDIC Newsletter’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

29.5.18

E-mail mingħand Marion Schembri, rappreżentanta tal-kumpanija Gozo
Recycling, li fiha qed tinforma lill-Kunsill Lokali li nhar il-Ġimgħa 8 ta’
Settembru 2017, Festa tal-Vitorja, mhux ser isir ġbir ta’ skart organiku.
Għaldaqstant, għal din il-ġimgħa biss, l-iskart organiku ser jinġabar is-Sibt
9 ta’ Settembru minflok il-Ġimgħa. Ir-residenti ser jiġu infurmati b’dan.

29.5.19

E-mail mingħand Brian Restall, rappreżentant tal-Fondazzjoni għadDjalogu u l-Iżvilupp Reġjonali, li fiha qed jitlob lill-Kunsill sabiex jistieden
rappreżentanza minn din il-Fondazzjoni biex jagħti taħdita lill-bdiewa waqt
is-seminar li ser isir bħala parti mill-festival tat-tin u prodotti tipiċi Maltin
nhar is-Sibt 16 ta’ Settembru 2017. Il-Kunsill qabel li għandna nistiednu
lis-Sur Restall għal dan is-seminar.

29.5.20

E-mail mingħand Joseph Mercieca, Segretarju tal-Kumitat Festi Esterni ta’
Marija Bambina, li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali taxXagħra fl-organizazzjoni tat-tiġrijiet tradizzjonali tal-bhejjem li ser isiru
nhar il-Ħadd 3 ta’ Settembru 2017 mit-8.00am sa nofsinhar. Is-Sindku Joe
Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nikkollaboraw florganizazzjoni ta’ din l-attivita’ bi spiża li ma teċċedix dik tas-sena li
għaddiet.

29.5.21

Ċirkulari numru 60/2017 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Inizjattiva ta’ tindif fil-widien’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

29.5.22

Ċirkulari numru 61/2017 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Tindif tal-Water Culverts’. Il-Kunsill innota l-kontenut.
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29.5.23

Ċirkulari numru 62/2017 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Ħinijiet tas-Seduti tal-Kunsilli Lokali’. Il-Kunsill innota lkontenut.

29.6

Ilmenti mir-residenti

29.6.1

Talba mingħand John Farrugia ta’ 93, ‘De Maria’, Triq Ta’ Ġorf, sabiex
isiru sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar madwar metru fuq kull naħa talgaraxx tar-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li għandna nressqu din it-talba
għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

29.6.2

Talba mingħand Antida Bigeni ta’ 6, Triq Għajn Lukin, sabiex titwaħħal
mera kbira fi Triq il-Knisja ftit qabel tibda n-niżla taċ-ċimiterju. Il-Kunsill
qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

29.6.3

Talba mingħand Joseph Bigeni ta’ 84, ‘Palma’, Triq Sant’Anton, sabiex
issir loading/unloading bay fil-bidu ta’ Triq Kortoll man-naħa talistabbiliment ‘Il-Loġġa’. Il-Kunsill qabel li għandna nressqu din it-talba
għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

29.6.4

Talba mingħand Chris Gafa’ ta’ Saint Peter & Saint Paul Court, Triq
Ġużeppi Grech, sabiex isiru sinjali li jipprobixxu l-ipparkjar fil-kantuniera
bejn Triq il-Mitħna u Triq Imqades. Il-Kunsill qabel li għandna nitkellmu
mar-resident sabiex jindikalna s-sit eżatt fejn qed jitlob li jsiru dawn issinjali.

29.6.5

Talba mingħand Juliana Galea ta’ 62, Triq l-Imqades, sabiex isiru bankijiet
fuq il-bankina ġdida li saret fl-istess triq. Il-Kunsill ma aċċettax din it-talba.

29.6.6

Talba mingħand Joseph Bartolo ta’ 5, Triq l-Ispiera, sabiex titranġa parti
mill-parti ta’ isfel ta’ Triq l-Ispiera minħabba li qed jidħol l-ilma firresidenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

29.6.7

Talba mingħand Loreto Portelli ta’ 14, Triq tal-Masri, sabiex issir tabella
No Entry mad-daħla ta’ sqaq li hemm qrib ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill
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qabel li għandna nressqu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport
Malta.
29.6.8

Talba mingħand Carmel Mifsud ta’ ‘Santa Marija’, Triq Ġnien Imrik,
sabiex titranġa għatba quddiem il-bieb li hemm fejn l-Oleander Restaurant
mar-residenza tal-familja Cini. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu
jsir.

29.6.9

Talba mingħand Joseph Sultana ta’ 96, Triq l-Għar ta’ Ninu, sabiex isiru
sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar faċċata ta’ garaxx numru 100 fi Triq
Marsalforn. Il-Kunsill qabel li għandna nressqu din it-talba għallapprovazzjoni ta’ Transport Malta.

29.6.10

Talba mingħand Josephine Tabone ta’ 16, Triq Ġnien Imrik, sabiex titranġa
l-mera li hemm faċċata tal-isqaq fejn toqgħod hi. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir.

29.6.11

Talba mingħand Lawrence Formosa ta’ 6, Triq Tal-Qaċċa, sabiex tiġi
installata bozza ġdida bejn ir-residenza tiegħu u Pjazza Sant’Anton
minħabba li hemm parti mudlama ħafna. Il-Kunsill qabel li għandna
nressqu din it-talba għall-approvazzjoni tar-Reġjun Għawdex.

29.6.12

Talba mingħand George Attard ta’ 3, Triq it-28 ta’ April 1688, sabiex isiru
sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar quddiem il-garaxx tar-residenza tiegħu. IlKunsill qabel li għandna nressqu din it-talba għall-approvazzjoni ta’
Transport Malta.

29.6.13

Talba mingħand Teddy Refalo ta’ ‘Ta’ Kalanġ’, Triq Ġnien Imrik, sabiex
isir xogħol ta’ tqegħid ta’ katusi f’passaġġ pubbliku fi Triq Kortoll
minħabba li jinsab fi stat ħażin. Din il-materja diġa’ ġiet diskussa aktar
kmieni matul din il-laqgħa u ser tinħareġ offerta għax-xiri ta’ dawn ilkatusi.

29.6.14

Talba mingħand Linda Henry ta’ Regina Victrix Flats, Flat 1, Vjal itTmienja ta’ Settembru, sabiex isiru zebra crossings (a) qrib il-Lighthouse
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Supermarket u (b) qrib il-playing field fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru. IlKunsill qabel li għandna nressqu din it-talba għall-approvazzjoni ta’
Transport Malta.
29.6.15

Talba mingħand Victor Refalo ta’ Triq Santa Verna sabiex isir shifting ta’
bozza li hemm mar-residenza tiegħu għal ma’ arblu tad-dawl li hemm filqrib. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

29.6.16

Talba mingħand is-Sindku Joe Cordina sabiex jiġi installat meter tad-dawl
ħdejn il-bring-in-sites ta’ Triq it-Tafla. Dan sabiex ikun jista’ jiwaħħal
modem li permezz tiegħu naraw ir-recording tal-cameras mill-uffiċċju talKunsill. Il-Kunsill qabel li għandha ssir din l-applikazzjoni.

29.6.17

Talba mingħand Roderick Keith ta’ ‘Ta’ Leanda’, Triq Għajn Qamar,
sabiex tiddawwar il-bozza li preżentament tinsab imwaħħla mar-residenza
tiegħu minħabba li tinsab f’pożizzjoni ħażina. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir.

29.6.18

Talba mingħand Lina Mizzi ta’ ‘Villa Giżwi’, Triq ir-Rabat, sabiex
jitkaħħal il-ħajt li hemm quddiem ir-residenza tagħha biex hekk l-ilma taxxita ma jgħaddix minn bejn il-kantuni. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.

29.6.19

Talba mingħand Carmel Portelli ta’ ‘St. Paul’, Triq Madre Ġemma
Camilleri, sabiex urġentament (a) titranġa Triq tal-Wied tal-Għejun
minħabba li preżentament tinsab fi stat ħażin ħafna jew (b) f’każ li
m’hemmx fondi biex din titranġa, it-triq tingħalaq kompletament għattraffiku bi knatan li ma jistgħux jitneħħew minn terzi persuni. Is-Sindku Joe
Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nitolbu l-parir ta’ Transport
Malta rigward l-għeluq ta’ din it-triq.

29.6.20

Talba mingħand Michael Spiteri ta’ ‘Saint Michael’, Triq Masri, sabiex
titranġa rampa bis-siment fl-inħawi tal-Wied tal-Għeżien. Il-Kunsill qabel li
dan ix-xogħol għandu jsir.
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29.6.21

Talba mingħand Eucharist Farrugia ta’ 94, Triq Ta’ Ġorf, sabiex jogħla ħajt
tal-kantun fi Triq Għajn Ħosna. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu
jsir.

29.6.22

Talba mingħand Vitor Refalo ta’ Triq Santa Verna sabiex il-Kunsill Lokali
jressaq objection formali quddiem l-Awtorita’ tal-Ippjanar għal exit li qed
issir mill-belvedere ta’ San Marzjal għal bini li qed isir fl-istess triq. IlKunsill qabel li għandna niċċekkjaw dwar dan il-każ qabel nieħdu
pożizzjoni fuqu.

29.6.23

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex il-Kunsill iressaq
pjanta bil-parking spaces proposti għal Pjazza l-Vitorja. Dan sabiex tiġi
evitata s-sitwazzjoni preżenti ta’ parkeġġ doppju fil-pjazza. Is-Sindku
propona u l-Kunsill qabel li għandna nitkellmu mal-Perit Edward Scerri
biex jipprepara pjanta li tkun tista’ titressaq għall-approvazzjoni tal-Kunsill.

29.6.24

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex titranġa parti minn Triq
Ta’ Karkar bis-siment minħabba li tinsab fi stat ħażin. Il-Kunsill qabel li
dan ix-xogħol għandu jsir.

29.6.25

Talba mingħand il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar sabiex tissewwa mera filjunction bejn Triq it-Tiġrija u Triq Marsalforn. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir.

29.6.26

Talba mingħand il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar sabiex il-Kunsill jikteb lillKummissarju tal-Pulizija sabiex tissaħħaħ il-preżenza tal-pulizija fixXagħra minħabba xniegħat dejjem aktar persistenti dwar traffikar ta’ droga.
Il-Kunsill qabel li għandna nibagħtu din l-ittra.

29.6.27

Talba mingħand il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar sabiex il-Kunsill jivverifika
mal-Ministeri konċernati dwar fejn waslu l-proġetti tar-rijabilitazzjoni talmiżbla tal-Qortin u l-Għar ta’ Calypso. Il-Kunsill qabel li għandna
niċċekkjaw mal-Onorevoli Ministru José Herrera u mad-Direttorat ta’ Eko
Għawdex fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex rispettivament.
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Il-Kunsillier Dr. Christian Zammit irtira mil-laqgħa fis-6.00pm.
29.7

Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-iskeda ta’ pagamenti

29.7.1

Is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard ippreżenta lill-membri tal-Kunsill illista ta’ pagamenti għall-konsiderazzjoni u l-approvazzjoni tagħhom.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar għamel riferenza għal e-mail li bagħat
f’Lulju għan-nom tiegħu u tal-Kunsillier Anthony Attard b’riferenza għallformat tal-iskeda tal-pagamenti li fiha talab li għal kull pagament, ikun
hemm indikazzjoni tal-ilment, talba jew deċiżjoni li tkun qed tinqatel
permezz ta’ tali pagament.
Is-Sindku Joe Cordina reġa’ sostna l-pożizzjoni tiegħu li dan il-format
huwa dak mibgħut lilna mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali u għaldaqstant
iħoss li m’għandux jinbidel.
Peress li ma kienx hemm qbil dwar din l-iskeda ta’ pagamenti, ittieħed vot.
B’żewġ voti favur (Sindku Joe Cordina u Viċi Sindku Aaron Agius) u
wieħed kontra (Kunsillier Dr. Kevin Cutajar), din l-iskeda ġiet approvata.

29.8

Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss

29.8.1

Il-laqgħa tal-Kunsill intemmet fis-6.15pm u ġiet aġġornata b’mod unanimu
għal nhar it-Tnejn 25 ta’ Settembru 2017 fil-5.30pm b’aġenda li tkun
komunikata aktar ‘il quddiem.

IFFIRMATA
Joe Cordina
Sindku
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