MINUTI
Laqgħa tal-Kunsill Lokali Ix-Xagħra
Is-Seba’ Leġislatura
Laqgħa Numru Tletin (30)
25 ta’ Settembru 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
L-ambaxxatriċi lokali taż-żgħażagħ, is-Sinjorina Abigail Farrugia, kienet
skużata.
ASSENTI B’APOLOĠIJI (Skont Ordni Permanenti 14A (3):
n/a
UFFIĊJAL PREŻENTI:
Ivan Attard – Segretarju Eżekuttiv
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Minuti
Is-Sindku Joe Cordina ippresieda l-laqgħa.
30.1

Qari tal-ittri ta’ apoloġiji

30.1.1

Ma ġewx ippreżentati ittri ta’ apoloġiji mill-Kunsilliera għal din il-laqgħa.

30.2

Qari, Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti

30.2.1

Il-Kunsill approva b’erba’ voti favur u astensjoni waħda l-minuti tal-laqgħa
numru 340 li saret nhar it-Tnejn 28 ta’ Awwissu 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 30.4 tiġi diskussa issa.

30.4

Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsilliera

30.4.1

Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq
ix-xogħol tat-tneħħija tal-wires tad-dawl minn mal-faċċati tar-residenzi ta’
Pjazza l-Vitorja. Is-Sindku Joe Cordina qal li nhar l-Erbgħa 20 ta’
Settembru 2017, saret laqgħa li għaliha kienu preżenti l-Inġinier Mario
Galea, il-Perit Josmar Cassar u s-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard. LInġinier Mario Galea għandu jiltaqa’ mal-Inġinier John Mizzi millKorporazzjoni Enemalta sabiex naraw x’irid isir. Il-Kunsill qabel li
għandna nitolbu stima ta’ kemm jiġi jiswa dan ix-xogħol.

30.4.2

Il-Kunsillier Dr. Christian Zammit staqsa dwar fiex wasal il-proġett ta’
tisbieħ li kellu jsir mid-Dipartiment tal-Kultura fi ħdan il-Ministeru għal
Għawdex fil-parti ta’ isfel ta’ Triq Bullara quddiem il-plakka li tfakkar lil
Ġużeppi Bajada. Is-Sindku wieġeb li dan il-proġett għadu pendenti u
għaldaqstant ser nibagħtu reminder lill-Kumitat tal-Kultura.

30.4.3

Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar xi żvilupp kien hemm fuq ittalba li għamilna lill-Ministru José Herrera sabiex jagħtina aġġornament
dwar il-proġett tar-rijabilitazzjoni tal-miżbla tal-Qortin. Is-Sindku wieġeb li
għadna qed nistennew risposta mingħandu u ser nibagħtu reminder.
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30.4.4

Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar xi żvilupp kien hemm fuq ittalba li għamilna lill-Ministeru għal Għawdex sabiex jagħtuna aġġornament
dwar il-proġett tar-rijabilitazzjoni tal-Għar leġġendarju ta’ Calypso. IsSindku Joe Cordina wieġeb li għadna qed nistennew risposta mingħand idDirettorat tal-Eko Għawdex fi ħdan l-istess Ministeru u ser nibagħtu
reminder.

30.4.5

Il-Kunsilliera Dr. Christian Zammit u Dr. Kevin Cutajar staqsew dwar kif
nistgħu nżidu aktar informazzjoni dwar is-sistema tar-riċiklaġġ tal-iskart
fil-lokalita’. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li, fost loħrajn, għandna nżidu l-avviżi li jitqassmu regolarment lir-residenti.

30.4.6

Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar in-nuqqas ta’ infurzar massidien tal-gabbani li kienu armati b’mod temporanju fil-jiem tal-festa ta’
Marija Bambina. Il-Kunsillier Anthony Attard qal li ma jagħmilx sens li lKunsill Lokali li huwa awtorizzat biex joħroġ tali permessi, ma hux
awtorizzat biex jagħmel l-infurzar neċessarju. Is-Sindku wieġeb li l-Kunsill
ta kopja ta’ kull permess li ġie maħruġ mill-uffiċċju tagħna lill-Pulizija biex
ikunu jistgħu jispezzjonawh u jagħmlu l-infurzar. Is-Sindku qal ukoll li ra
lill-Pulizija jixorbu għand is-sidien tal-ħwienet tal-pjazza fil-jiem tal-festa.

30.4.7

Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar l-għeluq ta’ Trejqet Ġorġ Cini
fil-jiem tal-festa. Huwa qal li, għalkemm huwa mhux kontra li din it-triq
tingħalaq minħabba l-abbużi li jistgħu jsiru, il-gates li jitwaħħlu għandhom
jkunu jinfetħu ‘l ġewwa u mhux ‘l barra. Wara diskussjoni, is-Sindku
propona u l-Kunsill qabel li għandna nitkellmu mal-persuni inkarigati biex
naraw x’jista’ jsir.

30.3

Komunikazzjonijiet tas-Sindku

30.3.1

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li x-xogħol ta’ rikostruzzjoni tattieni parti ta’ Triq Marsalforn jinsab miexi ġmielu pero’ ix-xogħol twal
aktar milli suppost minħabba problemi li ma kinux previsti. Huwa qal li lkuntrattur Victor Hili infurmah li matul din il-ġimgħa għandu jagħti lewwel kisja asfalt lil din it-triq.
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Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa jekk hux ser tiżdied l-ispiża oriġinali.
Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li l-ispiża ser tibqa’ l-istess kif kien pjanat.
30.3.2

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li sad-data tal-għeluq tassottomissjoni tal-offerti għall-kiri ta’ driven compact excavator (bobcat)
għal xogħol tal-Kunsill, kien hemm dawn il-kumpaniji/individwi li tefgħu lofferti tagħhom kif ġej:
Isem tal-kumpanija/individwu

Ammont (exc. VAT)

Peter Paul Said
Road Construction Co. Limited
Mario Muscat
Silvio Buhagiar

€ 25,300
€ 41,377
€ 33,327
€ 26,105

Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nimxu marrakkomandazzjoni tal-bord ta’ aġġudikazzjoni li twaqqaf sabiex jevalwa din
l-offerta pubblika (tender) u nagħtuha lil Peter Paul Said li kellu l-irħas
offerta li kienet administratively u technically compliant.
30.3.3

Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandha tinħareġ offerta
pubblika (tender) għas-servizz tal-bexx tas-siġar tal-palm fil-lokalita’. Dan
peress li l-kuntratt attwali li l-Kunsill Lokali għandu ma’ Xerri’s Garden
Centre jiskadi f’Jannar li ġej.

30.3.4

Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandha tinħareġ
kwotazzjoni għas-servizz ta’ tiżjin ta’ Vjal it-Tmienja ta’ Settembru u
Pjazza l-Vitorja għal żmien il-festi tal-Milied.

30.3.5

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.
Is-Sindku qal li d-delegazzjoni ser tkun tikkonsisti f’ħamsa u għoxrin ruħ
minn Chevaigne’ fi Franza u tmintax-il ruħ minn Mergo fl-Italja. Bħala
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parti mill-programm ta’ attivitajiet ser tiġi organizzata konferenza li ser
tittratta diversi temi Ewropej minħabba li l-fatt li din l-attivita’ ser tiġi
iffinanzjata mill-programm Europe for Citizens tal-Unjoni Ewropea. Din ilkonferenza ser issir nhar l-Erbgħa 1 ta’ Novembru 2017 mid-9.00am sa
nofsinhar fiċ-Ċirklu taż-Żgħażagħ. Is-Sindku stieden lill-membri talKunsill sabiex jattendu għal dawn l-attivitajiet.
30.3.6

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li għandna problema kbira bissitwazzjoni attwali tal-latrini pubbliċi fil-lokalita’. Fid-dawl ta’ dan, huwa
propona u l-Kunsill qabel li għandna niktbu lill-Onorevoli Ministru Dr.
Justyne Caruana rigward il-possibilita’ li l-Ministeru għal Għawdex
jagħmel xogħol ta’ refurbishment tal-latrini ta’ Vjal it-Tmienja ta’
Settembru. Il-Kunsill qabel ukoll li għandna niktbu lid-Direttorat ta’ EkoGħawdex fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex sabiex jinkludi x-xogħol ta’
refurbishment tal-latrini pubbliċi ħdejn l-Għar ta’ Calypso fil-proġett ta’
rijabilitazzjoni tal-istess żona u lis-Sinjura Esther Bajada mill-Ministeru
għal Għawdex rigward il-latrini pubbliċi tal-bajja tar-Ramla l-Ħamra.

30.3.7

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li għandna problema kbira bissitwazzjoni attwali tal-indafa fil-lokalita’. Huwa qal li din il-problema
żviluppat l-aktar meta inbidel il-kuntrattur responsabbli mill-knis fillokalita’ tagħna. Is-sitwazzjoni ta’ nuqqas ta’ indafa qed tikkawża ħafna
tgergir min-naħa tar-residenti. Is-Sindku sostna li kemm hu u anke lħaddiema fl-uffiċċju tal-Kunsill kemm-il darba ressqu l-ilmenti tagħhom
verbalment lill-kuntrattur pero’ s-sitwazzjoni ftit li xejn qed titjieb.
Wara diskussjoni, il-Kunsill qabel li għandna noħorġu default notice lillkuntrattur u nagħtuh żmien stipulat sabiex jirregolarizza ruħu.

30.5

Qari tal-Korrispondenza

30.5.1

Ittra mingħand it-Tim tar-Riċerka tal-Fondazzjoni Valletta 2018 li fiha qed
issir stedina lil rappreżentant tal-Kunsill sabiex jattendi għall-konferenza
annwali bit-tema ‘Living Cities, Livable Spaces: Place Making & Identity’
li ser issir bejn it-22 u l-24 ta’ Novembru 2017. Il-Kunsill innota l-kontenut.
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30.5.2

Ċirkulari numru 24/2017 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali
intitolata ‘Tibdil fil-website uffiċjali tal-Kunsilli Lokali’. Il-Kunsill innota
l-kontenut.

30.5.3

E-mail mingħand Marijke Vanbiervliet f’isem l-AICCRE li fiha qed
tistieden lis-Sindku Joe Cordina sabiex jattendi għal konferenza li ser issir
f’Ruma nhar it-Tnejn 16 ta’ Ottubru 2017 li fiha ser ikun hemm lopportunita’ li ssir laqgħa mas-Sindku ta’ Offida fl-Italja. Il-Kunsill qabel li
s-Sindku Joe Cordina għandu jattendi għal din il-konferenza għan-nom talKunsill. Il-Kunsill qabel li għandu jħallas l-ispejjeż tal-ajru u talakkomodazzjoni.

30.5.4

E-mail mingħand Charlene Mercieca Magro, waste recycling officer talkumpanija Greenpak, li fiha qed tinforma lill-Kunsill bl-inizjattiva
‘BATREE Award’ li ser issir matul is-sena 2018. Il-Kunsill innota lkontenut.

30.5.5

E-mail mingħand Estelle Duo, rappreżentanta tal-Wasteserv, li fiha qed
tinforma lill-Kunsilli Lokali li fl-1 ta’ Settembru infetħet ir-reġistrazzjoni
tal-attivitajiet għall-European Week for Waste Reduction li ser issir bejn it18 u s-26 ta’ Novembru 2017. Il-Kunsill qabel li għandna norganizzaw
ġabra ta’ ħwejjeġ u ġugarelli wżati nhar is-Sibt 18 ta’ Novembru 2017. Ser
nieħdu ħsieb ninfurmaw lir-residenti.

30.5.6

Ċirkulari numru 65/2017 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Laqgħa Plenarja u Laqgħa tas-Sindki’. Il-Kunsill innota lkontenut.

30.5.7

Ċirkulari numru 66/2017 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Formoli u Aġenda tal-Laqgħa Plenarja, 30 ta’ Settembru 2017’.
Is-Sindku Joe Cordina ser jattendi għal din il-laqgħa għan-nom tal-Kunsill.

30.5.8

Ċirkulari numru 67/2017 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Courses and Registration forms for the AMIF (Asylum,
Migration and Integration Fund) project’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

Minuti tal-Kunsill Lokali Ix-Xagħra – Laqgħa Numru 30 – Is-Seba’ Leġislatura

25 ta’ Settembru 2017

6

30.5.9

Ċirkulari numru 25/2017 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali
intitolata ‘Seminar dwar il-preżentazzjoni tal-Istqarrija Finanzjarji għall2017’. Għal dan is-seminar li ser isir nhar l-Erbgħa 27 ta’ Settembru ser
jattendi s-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard.

30.5.10

E-mail mingħand Paul Gatt, President tal-Assoċjazzjoni Nazzjonali tasSegretarji Eżekuttivi (ANSEK), b’informazzjoni dwar numru ta’ laqgħat li
ser isiru matul it-tieni ġimgħa ta’ Ottubru 2017 bil-għan li jiġu diskussi
materji li jikkonċernaw il-komunita’ kummerċjali fil-lokalitajiet Maltin u
Għawdxin. Il-Kunsill innota l-kontenut.

30.5.11

Ċirkulari numru 68/2017 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Commonwealth Local Government Conferences (CLGC)’. IlKunsill innota l-kontenut.

30.5.12

Ċirkulari numru 69/2017 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Transport Malta Stakeholder Consultation Meeting 02.10.17’. IlKunsill innota l-kontenut.

30.5.13

E-mail mingħand Michael Cohen, advisor ta’ Transport Malta, li fiha qed
jinforma lill-Kunsilli Lokali sabiex ma joħorġux permessi għal xogħlijiet
f’toroq mit-Tnejn sal-Ġimgħa bejn is-7.00am u d-9.00am. Dan sabiex
innaqqsu l-konġestjoni tat-traffiku fil-ġranet tal-iskola. Il-Kunsill innota lkontenut.

30.5.14

Ittra mingħand Mro. Antoine Mercieca b’informazzjoni dwar il-band
Atonal li ġiet iffurmata riċentament. Il-Kunsill innota l-kontenut.

30.5.15

Ittra mingħand Reuben Galea f’isem ir-Rettur tal-Knisja ta’ Ġesu’
Nazzarenu li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill fl-organizazzjoni
ta’ żewġ attivitajiet li ser isiru nhar is-Sibt 23 u s-Sibt 30 ta’ Settembru
2017. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna
nikkollaboraw fl-organizazzjoni ta’ dawn l-attivitajiet billi nħallsu l-ispejjeż
tas-sound u tal-materjal stampat.

30.5.16

E-mail mingħand is-Sur Lawrence Cutajar, Kummissarju tal-Pulizija, li fiha
qed jinforma lill-Kunsill li ser jiltaqa’ mas-Supretendent Antonello Grech
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rigward it-talba tagħna sabiex tissaħħaħ il-preżenza tal-pulizija fil-lokalita’
tagħna. Il-Kunsill innota l-kontenut.
30.5.17

Ċirkulari numru 26/2017 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali
intitolata ‘Elezzjoni tal-Kumitat Eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli
Lokali’’. Din l-elezzjoni ser issir nhar is-Sibt 14 ta’ Ottubru 2017. IlKunsill innota l-kontenut.

30.5.18

E-mail mingħand Rachel Abela, uffiċjal mis-Segretarjat Parlamentari għallPersuni b’Diżabilita’ u Anzjanita’ Attiva, b’informazzjoni dwar il-Premju
Anzjanita’ Attiva 2017. In-nominazzjonijiet għal dan il-premju jagħlqu
nhar il-Ġimgħa 6 ta’ Ottubru 2017. Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li
għandna ninnominaw lis-Sur Joseph Spiteri għal dan il-premju.

30.5.19

Ċirkulari numru 27/2017 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali
intitolata ‘Ġuramenti li jittieħdu minn Kunsillieri’. Il-Kunsill innota lkontenut.

30.5.20

Ċirkulari numru 70/2017 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Clean, Shared and Intelligent Mobility Seminar 28.09.2017’. IlKunsill innota l-kontenut.

30.5.21

E-mail mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali li fiha qed tinforma lillKunsilli Lokali ta’ Għawdex li kull talba għat-tindif tal-widien fillokalitajiet ta’ Għawdex għandha ssir direttament lill-Ministeru għal
Għawdex. Il-Kunsill innota l-kontenut.

30.5.22

E-mail mingħand Angelo Bonello li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni talKunsill Lokali fl-organizazzjoni ta’ fitness classes għar-residenti kull nhar
ta’ Tnejn mill-4.15pm sal-5.15pm fil-football ground fi Vjal it-Tmienja ta’
Settembru. Il-Kunsill aċċetta li jorganizza dawn il-klassijiet fuq l-istess linji
tas-snin preċedenti.

30.5.23

E-mail mingħand Arthur Farrugia, President tal-Għaqda tal-Briju 1973, li
fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali fl-organizazzjoni ta’
attivita’ nhar il-Ħamis 7 ta’ Settembru 2017. Il-Kunsill qabel li għandna
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nikkollaboraw mas-Sur Farrugia fl-organizazzjoni ta’ din l-attivita’ bi spiża
li ma teċċedix is-somma ta’ € 500.
30.5.24

E-mail mingħand il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar għan-nom tiegħu u talKunsillier Anthony Attard b’numru ta’ rimarki rigward il-festival tat-tin.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar il-possibilita’ li l-Kunsill Lokali
jikkunsidra jekk il-festival għandux jibqa’ jissejjaħ tat-tin jew inkella jibdel
is-suġġett. Dan għaliex il-preżenza tat-tin qiegħda dejjem tonqos u l-Kunsill
mhux qed jieħu inizjattivi biex iħajjar lin-nies iżidu l-kultivazzjoni tat-tin
fir-raħal. Is-Sindku Joe Cordina qal li hemm ħafna affarijiet x’wieħed jista’
jtejjeb rigward l-organizazzjoni ta’ dan il-festival. Huwa propona u lKunsill qabel li għandna nippruvaw inġibu numru ta’ siġar tat-tin minn
barra li jingħataw bi prezz issussidjat lill-bdiewa wara li dawn is-siġar
ikunu verifikati li huma b’saħħithom mid-Dipartiment għas-Saħħa talPjanti.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar innota li waqt is-seminar ta’ din is-sena li
sar nhar is-Sibt 16 ta’ Settembru, kellna numru ta’ mistednin barranin
preżenti u sfortunatament ma kienx hemm traduzzjoni bil-lingwa tagħhom.
Is-Sindku Joe Cordina qal li din is-sena, dan is-servizz kellu jingħata millmoderator tas-seminar, Dr. Joseph Grech LLD. Huwa qal li dan in-nuqqas
għandu jiġi indirizzat fl-edizzjoni tas-sena li ġejja billi jkollna servizz
apposta ta’ traduttur waqt dan is-seminar.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa wkoll għalfejn din is-sena, ilKunsilliera ma kinux involuti fl-attivitajiet ta’ dan il-festival, fosthom billi
jakkumpanjaw lid-delegazzjonijiet barranin. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb
li l-Kunsilliera kollha kienu infurmati bil-programm ta’ attivitajiet li kienu
ser isiru bħala parti mill-festival tat-tin u għaldaqstant kulħadd kien liberu li
jattendi għal dawk l-attivitajiet li xtaq hu. Il-Kunsill iddeċieda li fledizzjonijiet futuri ta’ dan il-festival, ikun aktar ideali li jkun hemm aktar
involviment min-naħa tal-Kunsilliera.

30.6

Ilmenti mir-residenti
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30.6.1

Talba mingħand Emmanuel Sultana ta’ Triq San Ġużepp, sabiex jitranġa
ħajt tas-sejjieħ imwaqqa’ fi Triq il-Pergla. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.

30.6.2

Talba mingħand Eucharist Agius ta’ ‘Goldfinch’, Triq Għajn Qamar, sabiex
isiru sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar madwar metru fuq kull naħa talgaraxx ta’ ‘Coronation Court Block A’, Vjal it-Tmienja ta’ Settembru. IlKunsill qabel li għandna nressqu din it-talba għall-approvazzjoni ta’
Transport Malta.

30.6.3

Talba mingħand Maria Xerri ta’ 26, Triq Bullara, sabiex jitneħħew is-sinjali
li jipprojbixxu l-ipparkjar quddiem ir-residenza tagħha. Il-Kunsill qabel li
għandna nressqu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

30.6.4

Talba mingħand Paula Clerkin ta’ ‘Lorenza’, Triq Għajn Qamar, sabiex
jitneħħew is-sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar li saru fi sqaq fi Triq Għajn
Qamar. Il-Kunsill qabel li għandna nressqu din it-talba għall-approvazzjoni
ta’ Transport Malta.

30.6.5

Talba mingħand Joseph Briffa ta’ ‘Il-Barrakka’, Triq Kortoll, sabiex
titranġa il-bankina quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir.

30.6.6

Talba mingħand Radu Gheorghe ta’ Santa Marta Court, Triq Santa Marta,
Rabat, sabiex jerġgħu jsiru l-korsijiet tal-aerobics u general fitness għarresidenti. Il-Kunsill qabel li dawn il-korsijiet għandhom jerġgħu jsiru fuq listess linji tas-snin preċedenti.

30.6.7

Talba mingħand Rita Sultana ta’ 69, Triq it-Tiġrija, sabiex issir mera oħra
mal-mera eżistenti maġenb 88, Triq it-Tiġrija. Il-Kunsill qabel li din
għandha ssir.

30.6.8

Talba mingħand Loreto Portelli ta’ 14, Triq Masri, sabiex jitħammel ilWied tal-Pergola billi l-ilma ħa jġorr l-uċuħ tar-raba’. Is-Sindku Joe
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Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nressqu din it-talba lillMinisteru għal Għawdex.
30.6.9

Talba mingħand Salvina Mercieca ta’ 56, Triq il-Mithna, sabiex quddiem
il-propjeta’ tagħha li tinsab 25, Triq San Ġużepp, isir qlugħ għall-ilma taxxita billi qed jiġu mgħarrqa kull darba li tagħmel ix-xita. Is-Sindku propona
u l-Kunsill qabel li għandna nitolbu stima tax-xogħlijiet mingħand il-Perita
Mariella Xuereb.

30.6.10

Talba mingħand Joseph Sultana ta’ 36, Triq Mannar, sabiex issir reserved
parking bay għad-disabled quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li
għandna nressqu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

30.6.11

Talba mingħand l-Għassa tal-Pulizija fix-Xagħra, sabiex issir barrier ġdida
tan-no entry li tintuża waqt l-għeluq tat-triq fil-ħin tal-iskola. Il-Kunsill
qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

30.6.12

Talba mingħand Tereża Sultana ta’ 14A, Triq Mannar, sabiex issir crash
barrier fi Triq Parisot kantuniera ma’ Triq l-Għejun minħabba li xi vetturi
qed jibqgħu deħlin fi propjeta’ tagħha. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.

30.6.13

Talba mingħand Maria Tabone ta’ 36B, Triq Jannar, sabiex it-tappiera li
hemm quddiem ir-residenza tagħha ssir tal-metall peress li dik eżistenti (talplastic) ġiet mifqugħa mit-trakkijiet u vetturi oħra li jgħaddu minn din ittriq. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

30.6.14

Talba mingħand Derek Vella ta’ 22, Triq Ta’ Gajdoru, sabiex jitranġa ħajt
tas-sejjieħ imwaqqa’ għat-triq fi Triq Għajn Ħosna. Il-Kunsill qabel li dan
ix-xogħol għandu jsir.

30.6.15

Talba mingħand Ġemma Grech ta’ 15, Vjal it-Tmienja ta’ Settembru,
sabiex titranġa l-bankina tar-residenza tagħha. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir.
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Il-Viċi Sindku Aaron Agius irtira mil-laqgħa fis-7.25pm.
30.6.16

Talba mingħand Betty Berry ta’ ‘The Penthouse’ Apartment 7, Nazzarenu
Court, Triq Ġnien Xibla sabiex: (i) titwaħħal mera faċċata tal-garaxx tarresidenza tagħha; (ii) jiġu installati doggy bins fi Triq l-Imqades u fi Triq
Għajn Ħosna; (iii) jitwaħħal bin fil-bidu ta’ Triq Għajn Ħosna u (iv)
jitnaddaf il-Wied tar-Ramla peress li hemm ħafna skart mormi fih b’mod
illegali.
Il-Kunsill aċċetta it-talbiet (ii) u (iii). Rigward talba (i), il-Kunsill qabel li
għandna nitolbu lis-Sinjura Berry sabiex iġġib l-awtorizazzjoni ta’ sid irresidenza li tinsab faċċata tagħha qabel ma nipproċedu bix-xogħlijiet.
Rigward talba (iv), is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li
għandna nressqu dan l-ilment għall-attenzjoni tal-intervention team li
twaqqaf riċentament fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex.

30.6.17

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex issir keep clear
quddiem it-triq li tinsab maġenb il-belvedere fil-parti ta’ isfel ta’ Triq
Gajdoru. Il-Kunsill qabel li għandna nressqu din it-talba għallapprovazzjoni ta’ Transport Malta.

30.6.18

Talba mingħand Rose Bajada ta’ 92, Triq Franġisk Camilleri, sabiex ilKunsill jinstalla kompjuter fil-librerija pubblika ‘Patri Ġiġi Camilleri SJ’
għall-benefiċċju tar-residenti li jkunu jixtiequ jużaw is-servizz tal-Internet.
Il-Kunsill qabel li dan il-kompjuter għandu jinxtara.

30.6.19

Talba mingħand Rose Sultana ta’ 84, Triq l-Imqades, sabiex jitneħħa l-bin
li hemm faċċata tar-residenza tagħha minħabba li xi persuni qed jarmu liskart organiku fih u qed jinġemgħu ħafna ġrieden fl-inħawi.
Is-Sindku qal li ma jagħmilx sens li dan il-bin jitneħħa minħabba l-ammont
kbir ta’ turisti li jkun hemm f’din it-triq biex iżuru t-Tempji tal-Ġgantija.
Għaldaqstant huwa propona u l-Kunsill qabel li għandna ninkarigaw lillħaddiema assenjati magħna biex dan il-bin jitbattal aktar ta’ spiss u
ninfurmaw lid-Dipartiment tas-Sanita’ biex jitfa’ t-tosku f’dawn l-inħawi.
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30.6.20

Talba mingħand il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar sabiex jiġi spustjat l-arblu
tad-dawl li jinsab fuq il-bankina fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru. Dan larblu jinsab maġenb it-telephone box li kien hemm f’din it-triq u li tneħħiet
riċentament. Il-Kunsill qabel li għandna nressqu din it-talba lillKorporazzjoni Enemalta.

30.7

Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-iskeda ta’ pagamenti

30.7.1

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 l-format kif
preżentat huwa dak mibgħut lilna mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali u
għaldaqstant iħoss li m’għandux jinbidel.
Il-Kunsilliera Dr. Kevin Cutajar u Anthony Attard qalu wkoll li ser
jivvutaw kontra din l-iskeda minħabba l-pagament li ser jingħata lil
Anthony Galea għal rimbors ta’ fuel għal kiri ta’ trakk li jintuża għal
xogħol tal-Kunsill. Is-Sindku qal li, skont ma ġie deċiż fil-laqgħa
preċedenti tal-Kunsill, it-tender għall-kiri ta’ trakk kellu jiġi kkanċellat
minħabba li l-offerti sottomessi ma kinux technically compliant. Ser naraw
x’fondi jista’ jkun hemm biex il-Kunsill ikun jista’ jixtri trakk għax-xogħol
tiegħu.
Peress li ma kienx hemm qbil, ittieħed vot li kien ta’ tnejn favur (Sindku
Joe Cordina u l-Kunsillier Dr. Christian Zammit) u tnejn kontra (ilKunsilliera Dr. Kevin Cutajar u Anthony Attard). Peress li ma kienx hemm
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maġġoranza favur jew kontra, is-Sindku Joe Cordina uża l-casting vote
tiegħu u ivvota favur. B’hekk, l-iskeda ta’ pagamenti ġiet approvata.
30.8

Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss

30.8.1

Il-laqgħa tal-Kunsill intemmet fit-7.45pm u ġiet aġġornata b’mod unanimu
għal nhar il-Ħamis 26 ta’ Ottubru 2017 fil-5.30pm b’aġenda li tkun
komunikata aktar ‘il quddiem.

IFFIRMATA
Joe Cordina
Sindku
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