MINUTI
Laqgħa tal-Kunsill Lokali Ix-Xagħra
It-Tmien Leġislatura
Laqgħa Numru Sebgħa (07)
28 ta’ Ottubru 2019
Il-Kunsill Lokali Ix-Xagħra ltaqa’ fl-Uffiċċju Amministrattiv tiegħu li jinsab
fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru, Xagħra Għawdex, fis-6.00 ta’ filgħaxija.
PREŻENTI:
Dr. Christian Zammit - Sindku
Aaron Agius – Viċi Sindku
Victor John Curmi – Kunsillier
Anthony Attard - Kunsillier

ASSENTI B’APOLOĠIJI (Skont Ordni Permanenti 17A (7):
Stefan Bajada - Kunsillier

UFFIĊJAL PREŻENTI:
Ivan Attard – Segretarju Eżekuttiv
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Minuti
Is-Sindku Dr. Christian Zammit ippresieda l-laqgħa.

7.1

Qari tal-ittri ta’ apoloġiji

7.1.1

Is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard ippreżenta l-ittra ta’ apoloġija talKunsillier Stefan Bajada li ma setax jattendi għal din il-laqgħa.

7.1.2

Il-Kunsill qabel unanimament li dan il-Kunsillier għandu jiġi skużat.

7.2

Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti

7.2.1

Il-Kunsill approva unanimament il-minuti tal-laqgħa numru 05 li saret nhar
l-Erbgħa 25 ta’ Settembru 2019.

7.2.2

Il-Kunsill approva unanimament il-minuti tal-laqgħa b’urġenza li saret nhar
il-Ħamis 10 ta’ Ottubru 2019.

7.3

Komunikazzjonijiet tas-Sindku

7.3.1

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li ninsabu għaddejjin
b’diskussjonijiet u preparamenti sabiex l-uffiċċju amministrattiv tal-Kunsill
jiġi rilokat għal post li jkun aċċessibbli għall-persuni anzjani u persuni
b’diżabilita’.
Il-Kunsill iddiskuta t-tliet kwotazzjonijiet li rċivejna mingħand tliet
offerenti rigward ix-xogħol ta’ twaħħil ta’ aluminju fil-bini tal-librerija
pubblika sabiex din tibda sservi wkoll bħala customer care office talKunsill mit-2 ta’ Jannar li ġej. Wara diskussjoni, il-Kunsill qabel li għandna
ninkarigaw lill-kumpanija NU Aluminium għal dan ix-xogħol minħabba li
din il-kumpanija kellha l-irħas offerta kwotata.
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Il-Kunsill qabel ukoll li għandna nerġgħu nitolbu l-awtorizazzjoni tasSegretarju Permanenti tal-Ministeru tal-Ġustizzja u s-Segretarju Permanenti
tal-Ministeru tal-Edukazzjoni sabiex inkunu nistgħu nirrilokaw fis-sala tadDipartiment tal-Edukazzjoni li ġiet mgħoddija lill-Kunsill fis-sena 2017.
Il-Kunsill qabel ukoll li għal raġunijiet ta’ sigurta’, għandna niġbru tliet
kwotazzjonijiet għax-xogħol ta’ installazzjoni ta’ żewġ CCTV cameras filbini tal-librerija pubblika, liema kwotazzjonijiet jiġu diskussi fil-laqgħa li
jmiss.
7.3.2

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li l-Att dwar il-Gvern
Lokali jistipula li għandha ssir laqgħa pubblika għar-residenti dwar pjan ta’
ħidma tal-Kunsill. Dan sabiex ir-residenti jkunu jistgħu jressqu ssuġġerimenti tagħhom li jistgħu jiġu ikkunsidrati fit-tfassil tal-budget għassena 2020.
Il-Kunsillier Victor Curmi issuġġerixxa li din il-laqgħa ssir fis-sala taċĊentru Ġesu’ Nazzarenu. Peress li ma kienx hemm qbil dwar din ilproposta minħabba li ċ-Ċentru Ġesu’ Nazzarenu ma jinsabx fiċ-ċentru tallokalita’ tagħna, il-Kunsill iddeċieda li din il-laqgħa għandha ssir nhar lErbgħa 27 ta’ Novembru fis-7.00pm fis-sala taċ-Ċirklu taż-Żgħażagħ.

7.3.3

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li ninsabu għaddejjin
bil-preparamenti tagħna għall-Kunċert tal-Milied li ser isir nhar is-Sibt 28
ta’ Diċembru 2019 fis-7.30pm fil-Knisja Kolleġġjata u Bażilika ta’ Marija
Bambina. Dan il-Kunċert ser isir bil-parteċipazzjoni tal-Kor Gaulitanus li
ser ikun akkumpanjat mill-Gaulitanus Orchestral Ensemble taħt iddirezzjoni tas-Surmast Colin Attard.
Is-Sindku innota li l-Uffiċċju tal-President ikkonferma l-parteċipazzjoni talE.T. Dr. George Vella, President tar-Repubblika, għal dan il-Kunċert.
Bħalma ġara fis-snin li għaddew, ser nibagħtu invit għal din l-attivita’ li ser
jitqassam fir-residenzi kollha tax-Xagħra. Is-Sindku qal li l-preżentatur
Keith Demicoli aċċetta li jippreżenta l-Kunċert għal din is-sena.
Il-Kunsill iddiskuta wkoll it-tiżjin ta’ Vjal it-Tmienja ta’ Settembru u
Pjazza l-Vitorja għall-festi tal-Milied u l-Ewwel tas-Sena. Is-Sindku Dr.
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Christian Zammit qal li rċivejna kwotazzjoni mingħand il-kumpanija Beam
Lighting li tammonta għas-somma ta’ € 4990 VAT eskluża. Wara li ġew
preżentati d-disinni proposti, il-Kunsill qabel unanimament li għandna
ninkarigaw lill-kumpanija Beam Lighting għal dan ix-xogħol bil-prezz
kwotat.
7.3.4

Is-Sindku Dr. Christian Zammit propona u l-Kunsill qabel unanimament li
għandna norganizzaw diversi attivitajiet relatati ma’ Żmien il-Milied, liema
attivitajiet ikunu jinkludu riċeviment għall-anzjani li jattendu fiċ-Ċentru
tagħhom ta’ Matul il-Jum li ser isir nhar l-Erbgħa 18 ta’ Diċembru, ikla
annwali għall-Kunsilliera u l-istaff fl-uffiċċju amministrattiv tal-Kunsill,
bibita għall-ħaddiema assenjati mal-Kunsill u żjajjar fid-djar għall-anzjani
Xagħrin li jgħixu weħidhom.
Is-Sindku propona wkoll u l-Kunsill qabel unanimament li għandna
norganizzaw riċeviment għar-residenti barranin li joqogħdu x-Xagħra flokkażjoni tal-festi tal-Milied, liema riċeviment isir wara li jintemm ilKunċert tal-Milied.
Is-Sindku qal li fir-rigward tal-attivita’ għall-anzjani li jgħixu weħidhom,
għandna noħorġu avviż li jitqassam fid-djar kollha tax-Xagħra u li fih
nitolbu wkoll il-kunsens tagħhom biex jingħataw dettalji personali ħalli
tkun tista’ tibqa’ tintbagħat il-birthday card lir-residenti tax-Xagħra li
għandhom ‘il fuq minn sittin sena.
Il-Kunsillier Victor Curmi propona u l-Kunsill qabel li wara li jgħaddu lfesti tal-Milied, nibdew naħsbu għall-ippjanar tal-attivitajiet kollha
konnessi mal-Milied 2020 u l-organizazzjoni tal-festival tat-tin u prodotti
tipiċi Maltin li ser isir nhar il-Ħadd 12 ta’ Lulju 2020.

7.3.5

Is-Sindku Dr. Christian Zammit ippreżenta lill-membri tal-Kunsill kopja
draft tad-dokument tal-offerta pubblika għax-xogħol ta’ sistema ta’
illuminazzjoni ġdida għal Vjal it-Tmienja ta’ Settembru.
Wara diskussjoni, il-Kunsill qabel li din l-offerta għandha tinħareġ b’tali
mod li tkun tinkludi x-xogħol kollu ta’ provvista ta’ fanali u arbli ġodda
flimkien mal-installazzjoni tagħhom. L-istima ta’ dawn ix-xogħlijiet kif
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preżentata mill-inġinier Joseph Azzopardi tammonta għas-somma ta’ €
141,000. Minn dawn, is-somma ta’ € 100,000 ser tinħareġ mill-Ministeru
għal Għawdex filwaqt li l-bqija jinħareġ mill-allokazzjoni finanzjarja
annwali tal-Kunsill.
7.3.6

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li preżentament il-Perit
Edward Scerri qed jaħdem fuq id-dokument tal-offerta pubblika għal
drafting ta’ masterplan li tinkorpora ċ-ċentru tal-lokalita’ u Triq Ta’ Ġorf.
Is-Sindku qal li dan id-dokument għandu jkun f’idejna sal-laqgħa li jmiss
biex tkun tista’ tittieħed deċiżjoni dwaru. F’din l-offerta ser ikun stabbilit,
fost l-oħrajn, li l-persuna jew kumpanija li tiġi awarded din l-offerta ser
tkun obbligata li tiftaħ proċess ta’ konsultazzjoni pubblika, liema
konsultazzjoni għandha tinkludi tal-anqas erba’ ġimgħat għal
sottomissjonijiet miktuba u wara tissejjaħ assemblea li għaliha jkunu
preżenti huma stess u li matulha jintlaqgħu sottomissjoni orali minn dawk
interessati.
Il-Kunsill qabel unanimament ma’ din ir-rakkomandazzjoni.

7.3.7

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li ninsabu għaddejjin
f’diskussjonijiet mal-Ministeru tal-Ambjent, Żvilupp Sostenibbli u Tibdil
fil-Klima rigward il-possibilita’ li tiġi emendata l-iskeda tal-ġbir tal-iskart li
tirrigwarda l-lokalita’ tagħna sabiex il-ġbir tal-borża s-sewda nhar ta’ Sibt
jibqa’ għaddej matul is-sena kollha. Dan fid-dawl tad-diversi talbiet li qed
nirċievu mir-residenti tagħna rigward din il-materja.
Wara diskussjoni, il-Kunsill innota li filwaqt li jaqbel mal-politika malGvern Ċentrali li l-użu tal-borża s-sewda għandu jitnaqqas fuq in-nazzjon
kollu, sakemm fadal Kunsilli Lokali oħrajn li qed jagħmlu l-ġbir tal-iskart
nhar ta’ Sibt matul is-sena kollha, il-Kunsill Lokali tax-Xagħra qed jitlob li
l-ġabra tal-borża s-sewda nhar ta’ Sibt fil-lokalita’ tagħna jibqa’ għaddej
matul is-sena kollha.

7.3.8

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li fil-preżent ninsabu
għaddejjin bl-aħħar fażijiet tax-xogħol ta’ asfaltar bis-siment tat-toroq rurali
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fil-lokalita’ tagħna, liema xogħol qed jiġi parzjalment iffinanzjat minn
fondi tal-Miżura 4.3 tal-Unjoni Ewropea.
Is-Sindku qal li wara li fil-ġimgħat li għaddew ġie konkluż ix-xogħol fi
Triq Għajn Wajtar, nhar il-Ġimgħa 25 ta’ Ottubru 2019 ingħata bidu għaxxogħol f’parti minn Triq Għajn Meddew, liema xogħol ser isir millkuntrattur Peter Paul Said.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius ġibed l-attenzjoni tal-Kunsill rigward dubji li
għandu fil-mod kif sar ix-xogħol fi Triq Għajn Wajtar. Huwa iddikjara li
mhux lest japprova l-pagament ta’ Triq Għajn Wajtar jekk it-triq tiġi
iċċertifikata kif inhi. Wara diskussjoni, il-Kunsill qabel li l-Perit Edward
Scerri għandu jiltaqa’ mal-Viċi Sindku Aaron Agius u mal-kuntrattur Peter
Paul Said biex jiġi evitat kwalsiasi dubju fuq il-mod kif sar ix-xogħol.
Peress li d-deadline impost fuqna biex intemmu dawn ix-xogħlijiet huwa
nhar il-Ħamis 31 ta’ Ottubru 2019, sakemm ma tingħatax l-approvazzjoni
għall-estensjoni mitluba, il-Kunsill qabel unanimament li għandna nibagħtu
ittra legali lill-kuntrattur Peter Paul Said fejn ser inżommuh responsabbli
f’każ li x-xogħlijiet ma jitlestewx saż-żmien stipulat.
7.3.9

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li fil-jiem li ġejjin
huwa mistenni li nibdew l-implimentazzjoni tal-proġett ta’ asfaltar ta’ parti
minn Triq Ta’ Gajdoru, liema xogħol qed ikun iffinanzjat mill-Ministeru
għal Għawdex. Il-Kunsill qabel li għandna niġbdu l-attenzjoni tal-kuntrattur
biex dawn ix-xogħlijiet jibdew mill-aktar fis.

7.3.10

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li nhar is-Sibt 5 ta’
Ottubru 2019 saret l-interview lis-Sinjorina Manolita Farrugia li applikat
biex timla l-post ta’ uffiċjal eżekuttiv fi skala 13 mal-Kunsill Lokali taxXagħra fuq bażi full time. Is-Sindku qal li l-bord tal-għażla li twaqqaf fillaqgħa preċedenti qed jirrakkomanda lis-Sinjura Farrugia għal dan il-post.
Il-Kunsill qabel unanimament mar-rakkomandazzjoni tal-bord tal-għażla u
dan l-impjieg ser jibda b’effett mill-1 ta’ Novembru 2019 suġġett għallapprovazzjoni mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali.
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Il-Kunsill qabel li għandu jsir job description speċifiku għall-istaff talKunsill, liema job description jitressaq għall-approvazzjoni tal-Kunsill fillaqgħa li jmiss.
7.3.11

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li wara laqgħa li kellu
mas-Sur Victor Xerri li huwa responsabbli mill-Community Workers
Foundation issemmiet l-idea li l-ħaddiema ta’ barra assenjati magħna
jkollhom jersey bl-arma tal-Kunsill. Dan sabiex dawn il-ħaddiema jkollhom
aktar identita’ tal-irwol tagħhom fix-xogħol.
Wara diskussjoni, il-Kunsill qabel li għandu jsir jersey bl-arma tal-Kunsill
għall-ħaddiema ta’ barra assenjati magħna. Fir-rigward ta’ safety shoes, isSindku innota li dan diġa’ ngħatalhom mill-Kunsill skont ma jitolbu rregolamenti tas-saħħa u s-sigurta’ fuq il-post tax-xogħol.
Il-Kunsill qabel li għandna niġbdu l-attenzjoni tas-Sur Victor Scerri u tasSur Kenneth Cutajar rigward il-fatt li l-ħaddiema mhux jilbsu l-ilbies
protettiv waqt il-qadi ta’ dmirijiethom.

7.3.12

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li wasal iż-żmien li jiġi
installat AED fi Pjazza l-Vitorja. Huwa qal li oriġinarjament dan l-apparat
elettroniku kellu jiġi installat b’finanzjament mill-għaqda Malta Cadets
pero’ minħabba nuqqas ta’ fondi, dan il-proġett mhux ser isir matul din issena.
Fid-dawl ta’ dan, is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li għandna nġibu tliet
kwotazzjonijiet għax-xiri ta’ dan l-apparat u nitolbu sponsor mingħand ilBank of Valletta.

7.3.13

Is-Sindku Dr. Christian Zammit propona u l-Kunsill qabel unanimament li
għandna norganizzaw attivita’ għall-anzjani li jattendu fiċ-Ċentru ta’ Matul
il-Jum nhar l-Erbgħa 13 ta’ Novembru 2019 bħala parti mill-festa ta’ Ġesu’
Nazzarenu fil-komunita’ tagħna. Il-Kunsilliera kollha huma mistiedna
jattendu għal din l-attivita’.

7.3.14

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li nġibdet l-attenzjoni
tal-Kunsill rigward id-dawl qawwi li hemm jagħti fuq l-istatwa tal-
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Madonna fil-bajja tar-Ramla l-Ħamra. Wara diskussjoni, il-Kunsill qabel li
għandna ninkarigaw lill-Perita Mariella Xuereb sabiex tqabbad lill-inġinier
inkarigat mill-proġett sabiex id-dawl jitbaxxa b’tali mod li jkun jixbah liddawl tax-xemgħa u li ma jikkawżax light pollution.
Fuq proposta tal-Kunsillier Victor Curmi u Anthony Attard, il-Kunsill
qabel li l-fanal li hemm quddiem l-istatwa xorta waħda għandu jinxtegħel
minħabba l-valur storiku tiegħu.
7.3.15

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li wasal iż-żmien li tiġi
installata sistema ta’ CCTV fil-playing field tal-lokalita’ tagħna wara li dik
eżistenti nħarqet fil-maltemp. Il-Kunsill qabel unanimament li għandna
nqabbdu inġinier sabiex jipprepara rapport tekniku biex naraw xi spejjeż
hemm involuti f’dan ir-rigward.

7.3.16

Is-Sindku Dr. Christian Zammit propona u l-Kunsill qabel li għandna
nitolbu aġġornament lill-Wasteserv dwar is-sitwazzjoni preżenti fis-sit talex-landfill tal-Qortin fil-limiti tax-Xagħra u l-pjanijiet għall-futur biex dan
is-sit jiġi konvertit f’park rikreattiv.

7.3.17

Il-Kunsill iddiskuta l-għeluq tal-librerija pubblika ‘Patri Ġiġi Camilleri SJ’
għal żmien il-festi tal-Milied. Wara diskussjoni, il-Kunsill qabel li llibrerija pubblika għandha tingħalaq nhar it-Tnejn 23, it-Tlieta 24, il-Ħamis
26, it-Tnejn 30 u t-Tlieta 31 ta’ Diċembru 2019. Fil-ġranet l-oħrajn, illibrerija ser tiftaħ bl-istess ħinijiet tas-soltu inkluż fil-ġurnata tas-Sibt. Ser
ninfurmaw lil Malta Libraries b’dan l-arranġament.

7.4

Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsilliera

7.4.1

Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar xi żvilupp kien hemm fuq ixxogħol ta’ tisbieħ fiż-żona ta’ Għajn Meddew. Il-Kunsill qabel li ser
nitkellmu mas-Sur Joseph Cutajar, Direttur ta’ Eko-Għawdex, fi ħdan ilMinisteru għal Għawdex sabiex naraw x’jista’ jsir f’dan ir-rigward.

7.4.2

Il-Viċi Sindku Aaron Agius propona li jsir tisbieħ fid-daħla tax-Xagħra. IlKunsill qabel li għandna niċċekkjaw dwar x’fondi hemm disponibbli sabiex
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ikun jista’ jsir dan it-tisbieħ u eventwalment jiġi iffinanzjat il-monument ta’
merħba fix-Xagħra li kien ġie disinjat fil-leġislatura preċedenti.
7.4.3

Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar il-possibilita’ li tinżebagħ l-istatwa
tal-Madonna tal-Erwieħ li tinsab fuq ir-riħ taċ-ċimiterju parrokkjali taxXagħra. Il-Kunsill qabel li għandna ninkarigaw lis-Sur Ġanni Attard biex
jagħmel dan ix-xogħol.

7.4.4

Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar xi żvilupp kien hemm fuq ixxogħol tat-tneħħija tal-wires tad-dawl u servizzi oħra minn quddiem irresidenzi fi Pjazza l-Vitorja, liema xogħol kellu jsir fil-leġislatura
preċedenti. Il-Kunsill qabel li għandna norganizzaw laqgħa bejn ilkuntrattur Richard Cauchi u l-inġinier Mario Galea sabiex naraw ixxogħlijiet li jridu jsiru f’dan ir-rigward.

7.4.5

Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar xi żvilupp kien hemm fuq it-talba
li saret sabiex is-servizz tat-tuk-tuk jiġi introdott fix-Xagħra. Is-Sindku
innota li diġa’ saret talba għal dan is-servizz lis-Segretarjat Parlamentari
għall-Anzjani u Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilita’ u ser nibagħtu reminder.

7.4.6

Il-Kunsillier Anthony Attard staqsa dwar il-possibilita’ li jsir id-dawl fuq
in-niċċa tal-Papa San Ġwanni Pawlu II fi Triq Sruġ. Il-Kunsill qabel li
għandna ninkarigaw lill-kuntrattur Richard Cauchi biex jagħmel dan ixxogħol.

7.4.7

Il-Kunsillier Anthony Attard staqsa dwar min qed jorganizza l-Kunċert
Hilltop Rock li ser isir fi Pjazza l-Vitorja nhar is-Sibt 16 ta’ Novembru
2019. Is-Sindku Dr. Christian Zammit wieġeb li dan il-Kunċert qed jiġi
organizzat mill-Ministeru għal Għawdex.

7.4.8

Il-Kunsillier Anthony Attard staqsa dwar l-istatwa ta’ San Franġisk li kien
hemm fin-niċċa tiegħu fi Pjazza Sant’Anton u li tniżżlet għal xi xogħlijiet
ta’ restawr u baqgħet ma sabitx postha lura. Il-Kunsill qabel li għandna
niċċekkjaw ma’ sid din in-niċċa minħabba l-valur storiku u artistiku li
għandha.
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7.4.9

Il-Kunsillier Anthony Attard staqsa dwar x’qed isir biex nimmitigaw ilproblema tat-tibdil fil-klima u jekk il-Kunsill Lokali tagħna huwiex
firmatarju tal-Patt tas-Sindki. Is-Sindku wieġeb li l-Kunsill Lokali tagħna
iffirma dan il-Patt fil-leġislaturi preċedenti u propona li għandna nitolbu
lill-Ministeru tal-Enerġija sabiex jipprovdilna brochures dwar x’inizjattivi
jistgħu jittieħdu mir-residenti f’dan ir-rigward. Dawn jinkludu fost l-oħrajn
l-użu tat-trasport pubbliku, il-kunċetti ta’ car pooling u car sharing u xi
miżuri biex jitnaqqas il-konsum tad-dawl u l-ilma.
Waqt din id-diskussjoni, il-Kunsillier Victor Curmi propona li ssir car free
day f’Jannar li ġej. Il-Kunsill qabel li għandna nikkunsidraw din ilproposta. Il-Kunsill qabel ukoll li għandna niktbu lill-Ministeru tat-Trasport
u Infrastruttura rigward il-possibilita’ ta’ minibuses żgħar li jduru fillokalita’ tagħna bħala mezz alternattiv ta’ trasport.

7.4.10

Il-Kunsillier Anthony Attard staqsa dwar l-iżvilupp tax-xogħlijiet fi Triq
Ta’ Ġorf, liema xogħlijiet qed isiru mill-Ministeru għal Għawdex. IsSindku wieġeb li hu jinsab infurmat li dawn ix-xogħlijiet jinsabu għaddejjin
tant li fil-preżent qed isiru l-fosos tad-drenaġġ f’din it-triq.

7.4.11

Il-Kunsillier Anthony Attard staqsa dwar l-iżvilupp tax-xogħol ta’ bini ta’
latrina pubblika ġdida fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru. Is-Sindku wieġeb li
ser nitolbu aġġornament mingħand id-Direttorat ta’ Eko-Għawdex fi ħdan
il-Ministeru għal Għawdex.

7.5

Qari tal-Korrispondenza

7.5.1

Ċirkulari maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali b’informazzjoni
dwar ir-regolamenti għall-użu tal-electric scooters fil-lokalitajiet. Il-Kunsill
innota l-kontenut.

7.5.2

Ċirkulari numru 19/2019 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali
intitolata ‘Sistemi ta’ Live-Streaming’. Il-Kunsill innota l-kontenut.
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7.5.3

Ċirkulari maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali intitolata
‘National Conference on Wellbeing Malta & Sustainable Development
Goals’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

7.5.4

Ċirkulari maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali intitolata ‘Minuti
– Laqgħa tal-Eżekuttiv Nru. 24’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

7.5.5

E-mail mingħand il-Kunsillier Stefan Bajada bi proposta sabiex jiġi provdut
is-servizz tad-donazzjoni tad-demm mis-servizz Nazzjonali tad-demm xi
darba nhar ta’ Ħadd filgħodu. Il-Kunsill qabel ma’ din il-proposta u ser
nitolbuhom jagħtuna ġurnata matul ix-xahar ta’ Novembru jew Diċembru.

7.5.6

Ċirkulari numru 118/2019 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Vacancy LCA – Assistant Principal Scale 11’. Il-Kunsill innota lkontenut.

7.5.7

E-mail mingħand Joseph Cassar, Segretarju Ġenerali tal-Kumitat Olimpiku
Malti, b’informazzjoni dwar l-MOC Sports Awards li ser jingħataw nhar isSibt 7 ta’ Diċembru 2019. Il-Kunsill innota l-kontenut.

7.5.8

Ċirkulari numru 119/2019 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Vacancy LCA – Executive Officer Scale 13’. Il-Kunsill innota lkontenut.

7.5.9

Ċirkulari numru 120/2019 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Ittra mill-Public Contract Review Board dwar il-Kuntratt tal-Bus
Shelters’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

7.5.10

Ċirkulari numru 121/2019 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘LESA TM Services’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

7.5.11

E-mail mingħand is-Sur Andrea Previtali, Sindku tal-Kunsill ta’ Cisano
f’Bergamasco, li fiha qed jistieden lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra sabiex
jibda proċess ta’ ġemellaġġ ma’ dan il-Kunsill fl-Italja.
Il-Kunsill qabel li għandna nuru l-interess tagħna li nibdew negozjati ta’
taħdidiet bejnietna biex naraw dwar din il-possibilita’.
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Il-Viċi Sindku Aaron Agius semma li qed isir ftehim ta’ ħbiberija bejn
Kunsilli Lokali Maltin u Għawdxin. Fid-dawl ta’ dan, is-Sindku Dr.
Christian Zammit propona u l-Kunsill qabel li għandna nibdew
diskussjonijiet dwar possibilita’ ta’ ftehim ta’ ħbiberija mal-Kunsill Lokali
taż-Żurrieq Malta peress li diġa’ ġie avviċinat mis-Sindku ta’ din illokalita’ dwar dan il-ħsieb.
7.5.12

E-mail mingħand Christine Fenech mill-Uffiċċju tal-President li fiha qed
tinfurmana li l-E.T. Dr. George Vella, President ta’ Malta, ser jattendi
għall-Kunċert tal-Milied organizzat mill-Kunsill Lokali nhar is-Sibt 28 ta’
Diċembru 2019 fis-7.30pm fil-Knisja Bażilika ta’ Marija Bambina. IlKunsill irringrazzja lill-E.T. il-President ta’ Malta talli aċċetta l-istedina
tagħna biex jattendi għal din l-attivita’.

7.5.13

E-mail mingħand André Barbara, uffiċjal tal-kumpanija Maltapost plc, li
fiha qed jinforma lill-Kunsill li l-kumpanija laqgħet it-talba tal-Kunsill
għan-nom tar-residenti sabiex il-pakketti postali jistgħu jerġgħu jinġabru
mill-uffiċċju postali tax-Xagħra fi ġranet u ħinijiet allokati għal dan l-għan.
Il-Kunsill irringrazzja formalment lill-kumpanija Maltapost plc li laqgħet
it-talba tagħna.

7.5.14

E-mail mis-Segretarjat Parlamentari għal Persuni b’Diżabilita’ u Anzjanita’
Attiva b’informazzjoni dwar il-kompetizzjoni ‘Tan-Nanna Ħelu Manna’ li
hija kompetizzjoni tat-tisjir għal żmien il-Milied għall-anzjani flimkien
man-neputijiet, qraba jew ħbieb tagħhom taħt it-tmintax-il sena. Il-Kunsill
innota l-kontenut.

7.5.15

E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha qed jinforma lill-Kunsilli
Lokali li fir-rigward tal-impjieg ta’ Contracts Manager, il-Kunsilli jistgħu
jimpjegaw persuna fi skala 11 għal dan l-iskop. Il-Kunsill qabel li din ilmaterja għandha titpoġġa fuq l-aġenda tal-laqgħa li jmiss.

7.5.16

E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali b’informazzjoni
Regolamenti dwar it-Tribunali Lokali. Il-Kunsill innota l-kontenut.

7.5.17

E-mail mingħand Joe Mallia, rappreżentant tal-kumpanija Correct
Termination Limited, bi kwotazzjoni dwar ix-xogħol ta’ aġġornament tas-
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sistema eżistenti tal-live streaming tal-laqgħat tal-Kunsill sabiex dawn
jibdew jiġu segwiti on demand skont l-istruzzjonijiet maħruġa midDipartiment tal-Gvern Lokali. Il-Kunsill aċċetta din il-kwotazzjoni biex
isriu x-xogħlijiet meħtieġa f’dan ir-rigward.
7.5.18

E-mail mingħand Kenneth Cutajar, CEO tal-Kumpanija District Operations
Limited, li fiha qed jitlob l-awtorizazzjoni tal-Kunsill sabiex jinħareġ
performance bonus lill-ħaddiema ta’ din il-kumpanija li huma assenjati
mal-Kunsill. Il-Kunsill innota l-kontenut.

7.5.19

E-mail mingħand Joellson Bezzina, uffiċjal tal-Wasteserv, li fiha qed jagħti
informazzjoni dwar is-servizz ġdid tal-kerbside truck li se jkun qed iżur illokalita’ tagħna kull tieni Ġimgħa tax-xahar bl-ewwel servizz jingħata nhar
il-Ġimgħa 8 ta’ Novembru 2019. Ir-residenti ser jiġu nfurmati b’dan
permezz ta’ flyer li ser jitqassam fl-ewwel ġimgħa ta’ Novembru. Il-Kunsill
innota l-kontenut.
Peress li kienu għaddew tliet sigħat mill-bidu tal-laqgħa, is-Sindku Dr.
Christian Zammit propona u l-Kunsill qabel unanimament li din il-laqgħa
għandha tiġi estiża sabiex tiġi eżawrita l-aġenda kollha mingħajr il-ħtieġa
li l-laqgħa tiġi aġġornata għal data oħra.

7.5.20

E-mail mingħand il-Kunsillier Victor Curmi bi proposta sabiex ikun hemm
tnaqqis fil-ħlas ta’ parteċipazzjoni għall-korsijiet ta’ aerobics li jorganizza
l-Kunsill jew inkella li dawn il-korsijiet jiġu provduti b’xejn. Il-Kunsill
innota li l-ħlas ta’ parteċipazzjoni għal dawn il-korsijiet huwa diġa’
sussidjat mill-Kunsill u għaldaqstant kollox għandu jitħalla kif inhu filpreżent.

7.5.21

E-mail mingħand Tonia Naudi, head tal-Electronic Banking Services talBank of Valletta p.l.c., li fiha qed tinforma lill-Kunsill li t-talba tagħna
sabiex tiġi installata ATM fil-lokalita’ ser tiġi ikkunsidrata meta l-istess
bank jirrevedi l-ATM deployment strategy minn żmien għal żmien. IlKunsill innota l-kontenut.
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7.5.22

E-mail mingħand il-Kunsillier Victor Curmi bi proposta sabiex fix-Xagħra
jibda jkollna monti regolat bil-Liġi darba fil-ġimgħa. Il-Kunsill ma qabilx
ma’ din il-proposta.

7.5.23

E-mail mingħand il-Kunsillier Victor Curmi sabiex il-Kunsill jikkunsidra li
jinnomina lil Giuseppina Galea u l-familja tagħha għall-Premju Soċjeta’
Ġusta 2019, liema nominazzjonijiet jagħlqu nhar il-Ġimgħa 15 ta’
Novembru 2019. Il-Kunsill aċċetta din il-proposta.

7.5.24

E-mail mingħand il-Kunsillier Victor Curmi sabiex il-Kunsill jiddiskuti
jekk għandniex nikkuntattjaw lill-Kummissarju tal-Pulizija sabiex juża llokalita’ tagħna ħalli jintroduċi l-kunċett ta’ Community Policing
f’Għawdex kif qed isir preżentament fil-Mellieħa Malta.
Il-Kunsill aċċetta din il-proposta. Ser nitkellmu wkoll mas-Supretindent
Maurice Curmi tad-Distrett ta’ Għawdex rigward il-possibilita’ li jiżdiedu
n-night patrols fix-Xagħra biex ikun hawn aktar sigurta’ fost ir-residenti.

7.5.25

E-mail mingħand Shaun Mawdsley, training coordinator fi ħdan ir-Red
Cross, bi proposta biex isir kors ta’ basic first aid fix-Xagħra. Il-Kunsill
qabel li għandna nitolbu żewġ kwotazzjonijiet oħra biex tintgħażel l-irħas
waħda.

7.5.26

Ittra mill-Arċipriet tal-Parroċċa Mons. Carmelo Refalo li fiha qed jitlob lillKunsill sabiex jikkunsidra l-proposta tiegħu f’isem il-Parroċċa sabiex
tissemma triq fix-Xagħra għall-Isqof Davide Cocco Palmeri li waqqaf ilParroċċa tax-Xagħra fit-28 ta’ April 1688. Il-Kunsill qabel li għandna
nirreferu din it-talba lill-Kumitat tat-Tismija tat-Toroq fi ħdan il-Ministeru
għal Għawdex.

7.5.27

E-mail mingħand is-Sur Mario Fava, President tal-Assoċjazzjoni talKunsilli Lokali, li fiha qed jitlob lill-Kunsilli Lokali Għawdxin sabiex ilġabra tal-ħġieġ tibda ssir fl-ewwel Ġimgħa tax-xahar minflok l-ewwel
Ħamis tax-xahar. Il-Kunsill ma sabx oġġezzjoni għal dan.
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7.5.28

Ċirkulari numru 122/2019 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Rappreżentazzjoni b’risq id-Dar tal-Providenza fl-istitut
Kattoliku’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

7.5.29

Talba mingħand il-Kunsillier Stefan Bajada sabiex f’post miftuħ jew
f’żewġ postijiet miftuħa titwaħħal waħda jew żewġ posters tal-free library.
Il-Kunsill innota din it-talba.

7.5.30

Ċirkulari numru 123/2019 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Mużew tal-Gwerra u l-Kunsilli Lokali’. Il-Kunsill innota lkontenut.

7.5.31

E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha qed jistieden
rappreżentanza mill-Kunsill sabiex tattendi għal konferenza stampa li
matulha jiġu mnedija l-iskemi ta’ finanzjament għas-sena 2020, liema
konferenza ser issir nhar it-Tnejn 11 ta’ Novembru 2019. Il-Kunsill innota
l-kontenut.

7.5.32

Ċirkulari numru 124/2019 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘World Children’s Day 2019’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

7.5.33

E-mail mingħand Joseph Engerer b’dettalji dwar kalendarju tas-sena 2020
li juri wħud mix-xogħlijiet tiegħu intitolati ‘Impressions of Gozo’. IlKunsill qabel li għandhom jinxtraw żewġ kalendarji, wieħed għall-uffiċċju
amministrattiv u ieħor għal-librerija lokali.

7.5.34

Ċirkulari numru 125/2019 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Communication to EU National Associations_YEPs United 4
Climate_3 December 2019’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

7.5.35

E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali b’informazzjoni dwar it-tielet
edizzjoni tal-Malta Architecture and Spatial Planning Conference li ser
issir f’lukanda ewlenija f’Malta nhar il-Ħamis 7 ta’ Novembru 2019. IlKunsill innota l-kontenut.

7.5.36

E-mail mir-Reġjun Għawdex li fiha qed issir sejħa lill-Kunsilli Lokali
Għawdxin sabiex jidentifikaw erba’ persuni mil-lokalita’ rispettiva
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tagħhom (żewġ irġiel u żewġ nisa) sabiex jidhru fi ktieb ġdid bl-isem
‘Gozo, A Portrait of an Island’ li qed jiġi preparat mill-Kunsill Reġjonali
ta’ Għawdex bis-sehem tal-fotografu Daniel Cilia.
Il-Kunsill qabel unanimament li għandna nirreferu lis-Sur Cilia għand ilkoppji Joseph u Marija Bajada U Alfonso u Isabella Mizzi.
7.5.37

Ċirkulari numru 126/2019 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Minuti Laqgħa tal-Eżekuttiv Nru. 25’. Il-Kunsill innota lkontenut.

7.5.38

E-mail mingħand il-Kunsillier Victor Curmi li fiha qed jipproponi emenda
ġdida fuq il-pjanta taċ-Ċentru Ċiviku. Il-Kunsill qabel li għandna nistennew
lill-Perit Edward Scerri jlesti l-pjanti kif ġew diskussi fil-laqgħa b’urġenza
tal-Ħamis 10 ta’ Ottubru 2019 u nerġgħu niltaqgħu flimkien għaddiskussjoni.

7.5.39

Ċirkulari numru 127/2019 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Aġenda Laqgħa Plenarja AKL’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

7.5.40

E-mail mingħand Ruben Said, head ta’ Transport Malta, li fiha qed
jinforma lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra li Transport Malta ma ssibx
oġġezzjoni li jkun hemm rilokazzjoni tal-bus stop ta’ Triq Marija Bambina
bil-kundizzjoni li l-Kunsill ikun għamel konsultazzjoni wiesgħa marresidenti kollha tat-triq. Il-Kunsill qabel li għandna nibagħtu ittra lirresidenti tat-triq biex naraw il-feedback tagħhom rigward din il-materja.

7.5.41

E-mail mingħand Ruben Said, head ta’ Transport Malta, li fiha qed
jinforma lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra li Transport Malta ma approvatx ittalba tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra sabiex ikun hemm rilokazzjoni tal-bus
stop fi Triq l-Imqades peress li s-sit propost mhux sigur minħabba li
jibblokka l-viżibilita’ fit-triq. Il-Kunsill innota l-kontenut.

7.5.42

E-mail mill-Assoċjazzjoni Nazzjonali tas-Segretarji Eżekuttivi li fiha qed
issir stedina lill-membri tal-Kunsill u lis-Segretarji Eżekuttivi sabiex
jattendu għall-konferenza annwali ‘Il-Bidla Madwarna: Sfida jew
Opportunita’?’ li ser issir nhar il-Ġimgħa 1 ta’ Novembru 2019 fil-Kunsill
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Lokali tal-Belt Valletta. Is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard ser jattendi
għan-nom tal-Kunsill.
7.5.43

E-mail mill-Uffiċċju tal-Kultura fi ħdan id-Direttorat tal-Wirt Kulturali li
fiha qed jitolbu lill-Kunsilli Lokali sabiex jagħtu informazzjoni dwar lattivitajiet kulturali li ser jiġu organizzati minnhom matul is-sena 2020. IlKunsill innota l-kontenut.

7.5.44

E-mail mingħand George Refalo, Segretarju Eżekuttiv tar-Reġjun
Għawdex, li fiha qed jistieden lis-Sindki Għawdxin sabiex jipparteċipaw
f’seduta speċjali tal-Parlament li ser issir nhar it-Tlieta 5 ta’ Novembru
2019 bejn l-10am u nofsinhar ġewwa l-bini tal-Parlament fil-Belt Valletta.
Is-Sindku Dr. Christian Zammit ser jattendi għal din is-seduta.

7.5.45

E-mail mill-MEUSAC li fiha qed issir stedina lill-Kunsilli Lokali Maltin u
Għawdxin sabiex jattendu għall-konferenza bit-tema ‘Il-Fondi tal-Unjoni
Ewropea f’Malta – Ħarsa Lura u ‘l Quddiem’, liema konferenza ser issir
nhar l-Erbgħa 13 ta’ Novembru 2019 f’Malta. Is-Sindku Dr. Christian
Zammit ser jattendi għal din il-konferenza għan-nom tal-Kunsill.

7.5.46

E-mail mill-Kunsill Reġjonali ta’ Għawdex li fiha qed issir stedina lillKunsilli Lokali Għawdxin sabiex jattendu għal konferenza bit-tema ‘Joint
Actions for Energy Efficiency in Public Buildings’ li ser issir nhar l-Erbgħa
30 ta’ Ottubru 2019. Is-Sindku Dr. Christian Zammit ser jattendi għal din
il-konferenza bħala rappreżentant tal-Kunsill.

7.5.47

E-mail mingħand Rosemary Bajada, Segretarja tal-Għaqda tan-Nar Xagħra
VMB 1973, li fiha qed titlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill fl-organizazzjoni
ta’ Christmas Market fi Pjazza l-Vitorja nhar il-Ħadd 8 ta’ Diċembru 2019
mit-8am sal-4pm. Il-Kunsill qabel li għandna nikkollaboraw florganizazzjoni ta’ din l-attivita’ bi spiża li ma teċċedix is-somma ta’ €
1000.

7.5.48

Ittra mingħand Joseph Bajada, Segretarju tas-Soċjeta’ Filarmonika Victory,
li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra florganizazzjoni ta’ tournament sportiv fl-okkażjoni ta’ Jum ix-Xagħra. Il-
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Kunsill qabel li għandu jikkollabora fl-organizazzjoni ta’ din l-attivita’ bi
spiża li ma teċċedix is-somma ta’ € 600.
7.5.49

Ittra mingħand Joseph Bajada, Segretarju tas-Soċjeta’ Filarmonika Victory,
li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra fix-xiri ta’
żewġ imwejjed tas-snooker. Fuq proposta ta’ Victor Curmi, il-Kunsill qabel
li għandna nirreferu lis-Soċjeta’ Filarmonika Victory għand is-Segretarjat
Parlamentari għaż-Żgħażagħ u Sports u l-Gozo Sports Board biex
jiċċekkjaw x’fondi jeżistu f’dan ir-rigward.

7.5.50

E-mail mingħand Josmar Azzopardi, group scout leader tax-Xagħra Scouts
Group, li fiha qed jitlob lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra sabiex jikkunsidra li
jinkludi l-illuminazzjoni ta’ barra tal-headquarters tax-Xagħra Scouts
Group fil-proġett ta’ sistema ġdida tal-illuminazzjoni fi Vjal it-Tmienja ta’
Settembru. Il-Kunsill innota li l-illuminazzjoni tal-headquarters tax-Xagħra
Scouts Group hija proġett totalment differenti u għaldaqstant ma tistax tiġi
inkluża fil-proġett tal-illuminazzjoni ġdida fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru.

7.5.51

Ittra mingħand Joseph Mercieca, Superjur tas-Soċjeta’ tal-MUSEUM taxXagħra (sezzjoni maskili), li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill
Lokali tax-Xagħra fl-organizazzjoni ta’ tfassil ta’ DVD fl-okkażjoni talħamsin anniversarju minn meta sar għall-ewwel darba l-presepju
mekkaniku li nsibu f’dan il-qasam. Il-Kunsill qabel li għandu jikkollabora
f’din l-inizjattiva bi spiża li ma teċċedix is-somma ta’ € 1250.

7.5.52

Ittra mingħad il-Kan. Dun Michael Galea, Rettur tal-Knisja ta’ Sant’Anton
Abbati, li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra florganizazzjoni tal-festa ta’ Sant’Anton Abbati li ser tiġi ċċelebrata nhar ilĦadd 19 ta’ Jannar 2020. Il-Kunsill qabel unanimament li għandna
nikkollaboraw fl-organizazzjoni ta’ din il-festa bi spiża li ma teċċedix issomma ta’ € 700.

7.5.53

Ittra mingħand Elvin Borg, President tal-Għaqda ‘Milied fix-Xagħra’, li
fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra florganizazzjoni ta’ diversi attivitajiet relatati ma’ Żmien il-Milied fillokalita’ tagħna. Il-Kunsill qabel unanimament li għandna nikkollaboraw fl-
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organizazzjoni ta’ dawn l-attivitajiet bi spiża li ma teċċedix is-somma ta’ €
800.
7.5.54

E-mail mingħand Richard Grech b’informazzjoni dwar l-attivita’ Hilltop
Rock li ser issir fi Pjazza l-Vitorja nhar is-Sibt 16 ta’ Novembru 2019. Din
l-attivita’ qed tiġi organizzata mill-Ministeru għal Għawdex. Is-Sur Grech
qed jitlob li l-permessi tal-bars u/jew food stalls li ser jarmaw fil-pjazza
jieħu ħsiebhom il-Kunsill Lokali.
Il-Kunsill qabel li għandna nimxu bl-istess proċedura li ntużat fil-jiem talfesta ta’ Marija Bambina fir-rigward tal-bars u r-restaurants tal-pjazza u
ma jinħarġux permessi lill-gabbani li jbiegħu l-ikel.

7.5.55

E-mail mingħand l-Inġinier Charles Camilleri, uffiċjal tal-Korporazzjoni
għas-Servizzi tal-Ilma, li fiha qed jinforma lill-Kunsill li fir-rigward tattalba tagħna sabiex jiġi installat fire hydrant fi Vjal it-Tmienja ta’
Settembru, irid ikun hemm riserva tal-ilma u pompa adattata għal dan liskop.
Il-Kunsill innota li peress li fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru ma hemmx
dawn ir-rekwiżiti neċessarji, ser naraw il-possibilita’ li dan il-fire hydrant
jiġi installat fi Triq John Otto Bayer viċin il-ġibjun.

7.5.56

Komunikazzjoni mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali rigward il-Fond ta’
Attivitajiet Kulturali u Soċjali imniedi mill-LESA li minnu bħala Kunsill
Lokali tax-Xagħra nistgħu nibbenefikaw mis-somma ta’ € 2117.59c. IlKunsill qabel li, peress li l-ammont allokat huwa wieħed żgħir, għandna
napplikaw għall-attivitajiet tal-Karnival li jorganizza l-Kunsill fi Frar 2020.

7.6

Ilmenti mir-residenti

7.6.1

Talba mingħand Pawlu Cassar sabiex issir tabella ‘No Entry to Heavy
Vehicles’ fil-bidu ta’ Triq Ta’ Karkar. Il-Kunsill qabel li għandna nibagħtu
din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.
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7.6.2

Talba mingħand is-Sindku Dr. Christian Zammit sabiex isir traffic
management plan bejn Triq Knisja u Triq Ġnien Imrik. Il-Kunsill qabel li
għandna ninkarigaw lill-Perit tal-Kunsill, Edward Scerri, sabiex jipprepara
din il-pjanta li tkun tista’ titressaq għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

7.6.3

Talba mingħand Dr. Joseph Xuereb sabiex titranġa t-triq taħt il-propjeta’
tiegħu fi Triq l-Għejun billi hemm xi qtugħ fis-siment u jsir ħajt tas-sejjieħ
bħala protezzjoni biex in-nies ma jaqgħux ġol-għelieqi. Il-Kunsill qabel li
għandna nirreferu din it-talba lill-Ministeru għal Għawdex.

7.6.4

Talba mingħand il-Kaptan Giovann Xerri sabiex il-Kunsill Lokali taxXagħra jorganizza kors ta’ Basic Seamanship li jista’ joffri hu stess. IlKunsill qabel li għandna nitkellmu mas-Sur Xerri biex jaraw x’jista’
joffrilna f’dan ir-rigward.

7.6.5

Talba mingħand is-Sindku Dr. Christian Zammit sabiex isiru stickers talEDEN logo sabiex jitwaħħlu mal-bibien tal-istabbilimenti tal-ikel u
postijiet turistiċi. Dan sabiex isir kif kien mitlub waqt il-mawra fi Brussell
minn uffiċjali tal-kumitat tal-ġieħ prestiġġjuż tal-EDEN (European
Destination of Excellence). Il-Kunsill aċċetta din it-talba.

7.6.6

Talba mingħand Anna Bartolo ta’ Triq Ġużeppi Grech sabiex isiru lparking bays fit-triq fejn toqgħod hi. Il-Kunsill ma aċċettax din it-talba.

7.6.7

Talba mingħand Janice Xerri ta’ Triq Santa Verna sabiex isiru sinjali li
jipprojbixxu l-ipparkjar quddiem il-flats fejn toqgħod hi. Il-Kunsill ma
aċċettax din it-talba.

7.6.8

Talba mingħand Louis Hili ta’ Triq it-Tiġrija sabiex issir loading/unloading
bay quddiem il-ħanut tiegħu fl-istess triq. Il-Kunsill qabel li għandna
nibagħtu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

7.6.9

Talba mingħand Esther Said ta’ Triq Jannar sabiex jitwaħħal doggy bin fi
Triq Jannar. Il-Kunsill aċċetta din it-talba.
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7.6.10

Talba mingħand Josephine Mercieca ta’ Triq il-Mitħna, Qala, sabiex ilPerit jagħmel on site visit lis-sqaq ta’ maġenb ‘Dar iż-Żebbuġa’, Triq
Jannar, peress li qed jidħol l-ilma fid-dar. Il-Kunsill innota din it-talba.

7.6.11

Talba mingħand Joseph Bigeni ta’ Triq il-Knisja sabiex issir
loading/unloading bay quddiem Il-Loġġa Boutique fi Triq il-Knisja. IlKunsill qabel li għandna nibagħtu din it-talba għall-approvazzjoni ta’
Transport Malta.

7.6.12

Talba mingħand Betty Berry sabiex jitwaħħal litter bin maġenb kull bus
stop li hawn fil-lokalita’ tagħna. Il-Kunsill ma aċċettax din it-talba.

7.6.13

Talba mingħand Joseph Sultana ta’ Triq Ġnien Xibla sabiex jitwalu s-sinjali
li jipprojbixxu l-ipparkjar quddiem ir-residenza tiegħu għax qed ikun hemm
konfużjoni tat-traffiku speċjalment bit-trasport pubbliku. Il-Kunsill qabel li
għandna nibagħtu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

7.6.14

Talba mingħand il-Kunsillier Victor Curmi sabiex isir culvert li jilqa’ l-ilma
tax-xita quddiem il-ħanut Robert’s Food Store fi Triq il-Knisja. Il-Kunsill
qabel li għandna nitolbu lill-Perit Edward Scerri sabiex jipprepara stima
tax-xogħlijiet relatati.

7.6.15

Talba mingħand Yvonne Debono ta’ Triq il-Knisja sabiex titranġa lbankina quddiem ir-residenza tagħha. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.

7.6.16

Talba mingħand Mario Agius sabiex titranġa bis-siment rampa fi Triq
Għajn il-Ġdida. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

7.6.17

Talba mingħand Emanuel Theuma sabiex issir katina li tindika li m’hemmx
aċċess għall-għelieqi privati tiegħu. Il-Kunsill ma aċċettax din it-talba.

7.6.18

Talba mingħand Maryanne Sultana ta’ Triq it-28 ta’ April 1688 sabiex
titwaħħal bozza ġdida quddiem ir-residenza tagħha. Il-Kunsill qabel li
għandna nirreferu din it-talba lill-Korporazzjoni Enemalta.
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7.6.19

Talba mingħand il-Kunsillier Victor Curmi sabiex il-Kunsill jinforma lillMinisteru għal Għawdex li Triq tal-Qaċċa teħtieġ attenzjoni urġenti
minħabba l-istat ħażin li tinsab fih. Il-Kunsill aċċetta din it-talba.

7.6.20

Talba mingħand il-Kunsillier Victor Curmi sabiex isiru modifikazzjonijiet
f’partijiet mill-pavimentar ta’ Pjazza l-Vitorja minħabba aċċess għallpersuni b’diżabilita’ li jużaw is-siġġu tar-roti. Il-Kunsill innota li diġa’
jeżistu żewġ rampi simili fil-pjazza, liema rampi qed jiġu imblokkati blimwejjeġ tar-ristoranti. Għalhekk, l-unika ħaġa li jista’ jsir f’dan ir-rigward
huwa l-infurzar min-naħa tal-Pulizija jew l-Uffiċjali tal-Komunita’.

7.6.21

Talba mingħand Frances Bajada sabiex isiru l-kaxxi biż-żebgħa tal-bus
stops u bus shelters madwar ix-Xagħra kollha. Fir-rigward tal-bus stops, ilKunsill qabel li għandna nibagħtu din it-talba għall-attenzjoni tadDipartiment tat-Toroq fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex. Fir-rigward talbus shelters, il-Kunsill innota li diġa’ hemm talba għal numru ta’ bus
shelters fil-lokalita’ tagħna.

7.6.22

Talba mingħand Noel Buhagiar sabiex titranġa l-bankina quddiem irresidenza ‘Keprin Court’, Triq Ta’ Brieret. Ir-resident qed jitlob li jingħata
l-materjal u x-xogħol ser jagħmlu hu. Il-Kunsill aċċetta din it-talba.

7.6.23

Talba mingħand Carmel Borg sabiex titwaħħal mera fi Triq Għajn Ħosna
(it-tieni kisra min-naħa tax-Xagħra). Il-Kunsill aċċetta din it-talba.

7.6.24

Talba mingħand Fabio Azzopardi sabiex titranġa l-bankina quddiem irresidenza tiegħu. Ir-resident qed jitlob li jingħata l-materjal u x-xogħol ser
jagħmlu hu. Il-Kunsill aċċetta din it-talba.

7.6.25

Talba mingħand Edward Flamagan sabiex il-Kunsill jagħmel xogħol ta’
resurfacing fi Triq Ta’ Kaċċaturi. Il-Kunsill qabel li għandna ninkarigaw
lill-Perit Edward Scerri sabiex jagħmel stima tax-xogħlijiet relatati.
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7.6.26

Talba mingħand Edward Flamagan sabiex il-Kunsill jagħmel xogħol ta’
żbir ta’ siġar sporġuti għat-triq fi Triq Ta’ Kaċċaturi. Il-Kunsill qabel li dan
ix-xogħol għandu jsir mill-ħaddiema assenjati magħna.

7.6.27

Talba mingħand Louis Scerri sabiex titwaħħal bozza ġdida mar-residenza
tiegħu fi Triq Ta’ Ġorf. Il-Kunsill qabel li għandna nibagħtu din it-talba
għall-approvazzjoni tal-Korporazzjoni Enemalta.

7.6.28

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex isiru sinjali li
jipprojbixxu l-ipparkjar fi Triq Għajn Qamar. Il-Kunsill qabel li għandna
nibagħtu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

7.6.29

Talba mingħand l-Assistant Principal Josephine Sultana sabiex titranġa lħsara li qed issir fil-librerija pubblika tax-Xagħra, liema ħsara hija
ikkawżata mill-uffiċċju tal-MEDE Back Office li jinsab maġenb l-istess
librerija. Il-Kunsill qabel li għandna niġbdu l-attenzjoni lis-Segretarju
Permanenti fil-Ministeru tal-Edukazzjoni biex din il-ħsara titranġa millaktar fis.

7.6.30

Talba mingħand l-Assistant Principal Josephine Sultana sabiex il-Kunsill
jorganizza seminar dwar il-presepju u crafts oħrajn fil-librerija pubblika talKunsill nhar is-Sibt 14 ta’ Diċembru 2019. Il-Kunsill aċċetta din it-talba bi
spiża li ma teċċedix is-somma ta’ € 250.

7.6.31

Talba mingħand il-Kunsillier Victor Curmi sabiex titranġa l-parti tat-triq fi
Triq Karkar li ġiet esproprijata riċentament. Il-Kunsill qabel li għandna
nirreferu din it-talba lill-Ministeru għal Għawdex.

7.6.32

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex jinżabru s-siġar li
hemm fil-ground tal-iskola primarja tax-Xagħra. Is-Segretarju Eżekuttiv
innota li diġa’ għamel talba lis-Surmast tal-Iskola Primarja tax-Xagħra, isSur Joe Xerri, u jinsab infurmat li dan ix-xogħol ser isir fil-jiem li ġejjin.

7.6.33

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex il-bozza li nqalgħet
riċentament fi Triq Ta’ Brieret mill-Korporazzjoni Enemalta titwaħħal
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f’post ieħor minħabba li qed ikun hemm ħafna dlam. Il-Kunsill qabel li
għandna nibagħtu din it-talba għall-attenzjoni tal-Inġinier John Mizzi.

7.7

Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-iskeda ta’ pagamenti

7.7.1

Is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard ippreżenta l-iskeda ta’ pagamenti għallkonsiderazzjoni u l-approvazzjoni tal-Kunsilliera preżenti.

7.7.2

L-iskeda ta’ pagamenti kif preżentata ġiet approvata unanimament.

7.8

Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss

7.8.1

Il-laqgħa tal-Kunsill intemmet fl-10.00pm u ġiet aġġornata b’mod unanimu
għal nhar it-Tnejn 25 ta’ Novembru 2019 fis-6.00pm b’aġenda li tkun
komunikata aktar ‘il quddiem.

IFFIRMATA
Dr. Christian Zammit
Sindku
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