MINUTI
Laqgħa tal-Kunsill Lokali Ix-Xagħra
It-Tmien Leġislatura
Laqgħa Numru Tmienja (08)
25 ta’ Novembru 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
Stefan Bajada - Kunsillier
Victor John Curmi – Kunsillier
Anthony Attard – Kunsillier
ASSENTI B’APOLOĠIJI (Skont Ordni Permanenti 18A (8):
n/a
UFFIĊJAL PREŻENTI:
Ivan Attard – Segretarju Eżekuttiv
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Minuti
Is-Sindku Dr. Christian Zammit ippresieda l-laqgħa.
8.1

Qari tal-ittri ta’ apoloġiji

8.1.1

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

8.2

Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti

8.2.1

Il-Kunsill approva unanimament il-minuti tal-laqgħa numru 07 li saret nhar
it-Tnejn 28 ta’ Ottubru 2019.

8.3

Komunikazzjonijiet tas-Sindku

8.3.1

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li ninsabu għaddejjin
b’diskussjonijiet sabiex l-uffiċċju amministrattiv tal-Kunsill jiġi rilokat għal
post li jkun aċċessibbli għall-persuni anzjani u persuni b’diżabilita’.
Is-Sindku innota li rċivejna korrispondenza mill-Ministeru tal-Edukazzjoni
li fiha ġejna nfurmati li t-talba tagħna sabiex l-uffiċċju amministrattiv talKunsill jiġi rilokat għas-sala li tiġi eżattament fuq il-librerija lokali ma
ġietx milqugħa minħabba raġunijiet ta’ loġistika u sigurta’.
Fid-dawl ta’ dan, is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li
tlabna l-awtorizazzjoni tas-Segretarju Permanenti fil-Ministeru talEdukazzjoni rigward il-possibilita’ li l-uffiċċju amministrattiv jiġi rilokat
għal-librerija lokali fi Triq it-Tiġrija. Dan wara gwida li rċivejna midDipartiment tal-Gvern Lokali.
Fuq proposta tal-Kunsillier Victor Curmi, il-Kunsill qabel li għandna
nikkomunikaw ukoll rigward din il-materja mas-Sur Mario Fava filkapaċita’ tiegħu bħala President tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali.
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8.3.2

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li ninsabu għaddejjin
bil-preparamenti tagħna għall-organizazzjoni ta’ diversi attivitajiet relatati
ma’ Żmien il-Milied.
Is-Sindku qal li ż-żewġ attivitajiet prinċipali li ser jorganizza l-Kunsill
huma l-kors dwar il-bini ta’ presepju u crafts tal-Milied li ser isir nhar isSibt 14 ta’ Diċembru bejn id-9.00am u nofsinhar fil-librerija pubblika u lKunċert tal-Milied bis-sehem tal-Kor Gaulitanus li ser isir nhar is-Sibt 28
ta’ Diċembru fis-7.30pm fil-Knisja Bażilika ta’ Marija Bambina.
Il-Kunsill qabel ukoll li bħalma ġara fis-snin l-imgħoddija, għandha tiġi
organizzata attivita’ tal-Milied għall-anzjani Xagħrin li jattendu fiċ-Ċentru
ta’ Matul il-Jum. Din l-attivita’ ser issir nhar l-Erbgħa 18 ta’ Diċembru
mid-9.00am ‘il quddiem.
Il-Kunsill iddeċieda li l-bibita għall-ħaddiema tal-Community Workers
Foundation li huma assenjati magħna ser tinżamm nhar il-Ġimgħa 27 ta’
Diċembru fin-12.30pm fl-uffiċċju tal-Kunsill filwaqt li l-ikla tal-Kunsilliera
u staff ser issir nhar il-Ġimgħa 3 ta’ Jannar fit-8.30pm.
Il-Kunsill iddeċieda wkoll li, bħalma ġara fis-snin l-imgħoddija, l-uffiċċju
amministrattiv tal-Kunsill għandu jiftaħ mis-7.30am sas-2.00pm f’lejliet ilMilied u fl-aħħar jum tas-sena. Ser nieħdu ħsieb ninfurmaw lir-residenti.

8.3.3

Is-Sindku Dr. Christian Zammit ippreżenta lill-membri tal-Kunsill kopja
tad-dokument tal-offerta pubblika għall-ikkummissjonar ta’ masterplan
għal-lokalita’ tax-Xagħra inkluż traffic management plan għaċ-ċentru tallokalita’ u Triq Ta’ Ġorf. Din il-kopja ġiet mgħoddija wkoll lill-Ministru
Justyne Caruana u lic-chief of staff Johnny Zerafa.
Is-Sindku innota li l-Ministru ġibdet l-attenzjoni rigward il-fatt li dan ilmasterplan għandu jinkludi wkoll proposti u suġġerimenti għal tisbieħ fillokalita’ tagħna u talbitna wkoll li t-tender ikun jinkludi wkoll perijodu ta’
konsultazzjoni pubblika, liema perijodu jikkonkludi b’assemblea pubblika
li għaliha jkunu mistiedna r-residenti Xagħrin.
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Il-Kunsillier Victor Curmi propona li dan il-masterplan ikun jinkludi wkoll
suġġerimenti dwar kif jistgħu jiżdiedu jew jiġu estiżi r-rotot tas-servizz tattrasport pubbliku fil-lokalita’ tagħna. Il-Kunsill qabel ma din il-proposta.
Is-Sindku Dr. Christian Zammit propona li dan il-masterplan ikun jinkludi
suġġerimenti dwar jekk Pjazza l-Vitorja għandhiex tkun magħluqa għattraffiku f’xi okkażjonijiet partikulari matul is-sena. Il-Kunsill qabel ma’ din
il-proposta.
Il-Kunsillier Anthony Attard fakkar li, fis-snin li għaddew, il-Kunsill ta’
dak iż-żmien kien ikkummissjona rapport li kien sar mill-Perit Lino Blanco
bl-isem ‘Socio-Cultural Initiatives for the locality of Xagħra Gozo’. IsSindku innota li min ser jirbaħ dan il-kuntratt jista’ faċilment jirreferi għal
dan l-istudju waqt li jkun qed jikkompila r-rapport tiegħu.
Is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard ġibed l-attenzjoni tal-Kunsill li għandna
niċċekkjaw dwar kemm hu l-budget ta’ studju ta’ din it-tip. Dan peress li lKunsill Lokali tax-Xagħra diġa’ għandu commitments oħrajn għas-sena
2020 u għandna naraw li jkollna ftehim ta’ xi entita’ jew Ministeru għallfinanzjament tiegħu.
Wara diskussjoni, il-Kunsill qabel li din is-sejħa għall-offerti għandha tiġi
ippubblikata soġġett għall-akkwist tal-finanzjament meħtieġ biex dan listudju jkun jista’ jsir.
8.3.4

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li preżentament qed
jintlaqgħu offerti online fuq is-sistema tal-e-tendering għax-xogħol ta’
sistema ta’ illuminazzjoni ġdida għal Vjal it-Tmienja ta’ Settembru. Lofferti jibqgħu jintlaqgħu sad-9.30am tat-Tlieta 10 ta’ Diċembru 2019.
Wara diskussjoni, il-Kunsill qabel unanimanent li għandu jitwaqqaf bord
ta’ aġġudikazzjoni li jevalwa l-offerti li ser jiġu sottomessi, liema bord ikun
iffurmat mis-Sur William Sultana bħala chairman, Dr. Larry Formosa, linġiniera Daniela Attard u l-inġinier Jeffrey Muscat bħala evaluators
filwaqt li s-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard ikun is-Segretarju tal-bord.
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8.3.5

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li għadna kemm
temmejna ix-xogħol ta’ asfaltar bis-siment ta’ ħames toroq rurali fillokalita’ tagħna, liema xogħol kien parzjalment iffinanzjat minn fondi talMiżura 4.3 tal-Unjoni Ewropea.
Huwa qal li preżentament qed nistennew iċ-ċertifikazzjonijiet finali minnaħa tal-Perit Edward Scerri fuq it-toroq Wied tal-Għejjun, Għajn Wajtar u
Għajn Meddew sabiex ikunu jistgħu jiġu preżentati l-claims għall-fondi. IsSindku qal ukoll li ser issir talba sabiex naraw il-possibilita’ li l-flus li ġew
imfaddla minn dan il-proġett ikunu jistgħu jintużaw sabiex isir ix-xogħol
ta’ asfaltar bis-siment ta’ parti mit-Triq tal-Wied tal-Għeżien, liema parti
għadha fi stat ħażin.
Is-Sindku informa lill-membri tal-Kunsill li huwa ġie infurmat mill-Perit
tal-Kunsill li t-tiswijiet fi Triq Għajn Wajtar saru mill-kuntrattur Peter Paul
Said. Il-Kunsill qabel li għandna niġbdu l-attenzjoni tal-Perit Scerri sabiex
nivverifikaw u nikkonfermaw li t-tiswijiet li kellhom isiru fi Triq Għajn
Wajtar u Għajn Meddew saru sew.

8.3.6

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li preżentament
ninsabu għaddejjin bix-xogħol ta’ asfaltar ta’ parti minn Triq Ta’ Gajdoru,
liema xogħol qed ikun iffinanzjat mill-Ministeru għal Għawdex.
Is-Sindku qal li nqalgħet problema żgħira minħabba li xi residenti talbuna
sabiex nagħmlu main tad-drenaġġ, liema main ma kienx inkluż fl-istima li
permezz tagħha ngħatajna l-fondi għal dawn ix-xogħlijiet min-naħa talMinisteru. Wara diskussjoni, il-Kunsill qabel unanimament li għandna
nitkellmu mal-Ministeru għal Għawdex rigward il-kwistjoni tad-drenaġġ,
nitolbu stima mingħand l-Inġinier Charlie Camilleri għax-xogħlijiet rikjesti
u naraw il-possibilita’ li l-kuntrattur jibda x-xogħol fi Triq Masri.
Il-Kunsillier Anthony Attard staqsa jekk hux ser isir il-culvert li jilqa’ lilma tax-xita fi Triq Masri. Is-Sindku Dr. Christian Zammit qal li l-parir
tekniku tal-Perit Edward Scerri kien li għalissa ma jsir xejn peress li hemm
il-ħsieb li titranġa t-tielet parti ta’ Triq Marsalforn u l-culvert jista’ jsir
bħala parti minn dan ix-xogħol.
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8.3.7

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li qed tinħass dejjem
aktar il-ħtieġa li jsir ix-xogħol ta’ rikostruzzjoni tat-tielet parti ta’ Triq
Marsalforn li hija l-parti li minn salib it-toroq ma’ Triq Masri tasal sa ħdejn
is-sit fejn kien hemm il-landfill tal-Qortin.
Is-Sindku qal li huwa talab stima għal dan ix-xogħol mingħand il-Perit talKunsill, Edward Scerri, liema stima ġiet tammonta għal aktar minn 1.2
miljun Ewro. Ix-xogħlijiet li huma koperti b’din l-istima jinkludu wkoll ilbankini kollha fuq iż-żewġ naħat tat-triq u storm water culvert li jilqa’ lilma tax-xita.
Is-Sindku qal li jinsab infurmat li l-Ministeru għal Għawdex qed jiddiskuti
x’parti minn dan il-finanzjament jistgħu jallokaw għal dan il-proġett. Fiddawl ta’ dan, huwa propona u l-Kunsill qabel li din il-materja għandha
terġa’ titressaq għad-diskussjoni fil-laqgħa li jmiss.

8.3.8

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li sal-aħħar ta’ din issena, il-Kunsill Lokali tax-Xagħra jrid ikollu s-servizz ta’ contracts
manager. Dan skont direttiva li ħarġet min-naħa tad-Dipartiment tal-Gvern
Lokali aktar kmieni matul din is-sena.
F’dan il-mument, is-Sindku għamel riferenza għal korrispondenza li
ntbagħtet mill-Kunsill Lokali Ta’ Sannat li fiha saret proposta sabiex ilKunsilli Lokali tax-Xagħra, Ta’ Sannat u Ix-Xewkija joħorġu sejħa waħda
għal contracts manager li jkun maqsum fuq dawn it-tliet Kunsilli Lokali.
Wara diskussjoni rigward din il-materja, il-Kunsill qabel li għandna nimxu
b’dan il-mod u għandna naraw il-possibilita’ li ninkludu aktar Kunsilli
Lokali Għawdxin magħna.

8.3.9

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li sal-aħħar ta’ dan ixxahar iridu jintbagħtu l-performance appraisals tal-ħaddiema talCommunity Workers Foundation li huma assenjati mal-Kunsill Lokali
tagħna. Dan skont ftehim milħuq bejn l-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
għan-nom ta’ dawk il-Kunsilli Lokali li jużaw is-servizzi ta’ dawn ilħaddiema u l-Community Workers Foundation, liema ftehim ġie iffirmat
fil-leġislatura li għaddiet.
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Is-Sindku innota li attwalment, il-Kunsill Lokali tax-Xagħra juża s-servizzi
ta’ tmien ħaddiema ta’ din ix-xorta – wieħed fl-uffiċċju amministrattiv talKunsill, waħda fil-librerija pubblika amministrata mill-Kunsill u s-sitta loħra assenjati fuq xogħol manwali fit-toroq, liema xogħol ivarja minn
indafa ġenerali, tindif u manutenzjoni ta’ ġonna pubbliċi fil-lokalita’,
servizzi ta’ handyman u ġbir ta’ skart goff fost oħrajn.
Il-laqgħa ġiet sospiża fis-7.00pm. Il-laqgħa kompliet fis-7.20pm.
Wara diskussjoni fuq din il-materja, is-Sindku propona li l-ħaddiema kollha
assenjati magħna għandhom jingħataw is-somma ta’ € 350 kull wieħed.
Peress li ma kienx hemm qbil fuq din il-proposta, ittieħed vot fuq din ilmaterja.
B’erba’ voti favur u astensjoni waħda, il-Kunsill qabel mal-proposta tasSindku.
Il-Kunsillier Anthony Attard spjega l-astensjoni tiegħu fuq dan il-vot billi
qal li fil-leġislatura li għaddiet, hu talab informazzjoni rigward il-ħaddiema
li huma assenjati magħna u din qatt ma ingħatat. Hu qal li jista’ jagħti
opinjoni biss fuq il-ħaddiem li qed jaqdi d-doveri tiegħu fl-uffiċċju
amministrattiv u li kien għalih, dan il-ħaddiem jingħata l-massimu dovut.
Is-Sindku Dr. Christian Zammit qal li din id-deċiżjoni qed tittieħed għal din
is-sena biss peress li għadhom qed jgħaddu biss ftit xhur mill-bidu ta’ din
il-leġislatura. Il-Kunsill iddeċieda li mis-sena li ġejja ‘l quddiem, din iddeċiżjoni ser tiġi ibbażata fuq rapporti mensili fuq kull ħaddiem assenjat
magħna, liema rapporti jridu jiġu sottomessi mis-supervisor tagħhom is-Sur
Victor Xerri u l-contracts manager li ser jiġi ingaġġat fil-futur qarib.
8.3.10

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li għandna nibdew bittħejjijiet tagħna għall-organizazzjoni tal-attivitajiet relatati mal-Karnival
2020 li ser jiġi ċċelebrat bejn il-Ġimgħa 21 u t-Tlieta 25 ta’ Frar 2020.
Il-Kunsill qabel li din il-materja għandha titħalla għad-diskussjoni fillaqgħa li jmiss.
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8.3.11

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li l-bord ta’
aġġudikazzjoni li nħatar mill-Kunsill sabiex jevalwa l-offerta pubblika
għax-xogħol ta’ manutenzjoni tal-bankini fil-lokalita’ ikkonkluda x-xogħol
tiegħu u qed iressaq ir-rapport tiegħu għall-approvazzjoni tal-Kunsill.
Il-Kunsill approva unanimament dan ir-rapport u din l-offerta ser tingħata
lill-unika kumpanija li ssottomettiet l-offerta tagħha, liema offerta kienet
administratively u technically compliant.
Fuq proposta tal-Kunsilliera Victor Curmi u Anthony Attard, il-Kunsill
qabel li għandna niffirmaw dan il-kuntratt għal sena bi prova.

8.3.12

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li għandna nibdew bittħejjijiet tagħna għall-organizazzjoni tal-festival tat-tin u prodotti tipiċi
Maltin li ser isir nhar il-Ħadd 12 ta’ Lulju 2020.
Il-Kunsill qabel li għandna nikkordinaw laqgħa mas-Sinjura Maria Farrugia
mid-Dipartiment tal-Kultura fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex f’Jannar li
ġej sabiex naraw x’finanzjament nistgħu nirċievu għal din l-attivita’.

8.4

Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsilliera

8.4.1

Il-Kunsillier Stefan Bajada staqsa biex il-Kunsill jagħti n-no objection għal
attivita’ li ser tiġi organizzata mill-Grupp Universitarji Għawdxin (GUG)
fl-inħawi Ta’ Mena Estate. Il-Kunsill qabel li għandna nitolbu lil dan ilGrupp sabiex jibagħtilna korrispondenza bil-miktub kif jiġri f’każi simili.

8.4.2

Il-Kunsillier Victor Curmi staqsa dwar il-possibilita’ li l-Kunsill jakkwista
fondi sabiex nagħtu grant lill-ewwel mitt residenza fix-Xagħra li tinstalla
sistema ta’ reverse osmosis. Il-Kunsill qabel li għandna nivverifikaw madDipartiment tal-Gvern Lokali u mal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali dwar
din il-materja sabiex naraw jekk legalment u teknikament tali skema hix
possibbli.
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8.4.3

Il-Kunsillier Anthony Attard staqsa dwar il-possibilita’ li bħala Kunsill
nerġgħu nibdew l-inizjattiva li ninkludu l-mejtin tax-Xagħra fl-Għaqda tasSuffraġji. Il-Kunsill aċċetta din il-proposta.

8.5

Qari tal-Korrispondenza

8.5.1

E-mail mingħand Marcel Muscat, owner tal-kumpanija ‘Customize
Nation’, bi kwotazzjoni għax-xiri ta’ uniformijiet għall-ħaddiema talCommunity Workers Foundation li huma assenjati magħna. Il-Kunsill
aċċetta din il-kwotazzjoni.

8.5.2

Ċirkulari numru 128/2019 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Poster for Solidarity Walk’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

8.5.3

Ċirkulari numru 129/2019 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Senior Passport Events organised by Heritage Malta’. Il-Kunsill
innota l-kontenut.

8.5.4

E-mail mingħand is-Sindku Dr. Christian Zammit għan-nom ta’ diversi
residenti u ġenituri Xagħrin sabiex il-Kunsill jidħol fi ftehim tax-Xagħra
United Football Club sabiex ikun hemm aċċess ta’ ftit sigħat kull weekend
għall-grawnd tal-futbol fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru lill-pubbliku
ġenerali.
Il-Kunsill qabel li għandna niċċekkjaw mad-Dipartiment tal-Artijiet
rigward din il-materja biex naraw jekk meta ġie konċess il-grawnd talfutbol lix-Xagħra United Football Club, kienx hemm l-obbligu li l-istess
Kumitat joffri ftit sigħat b’xejn lir-residenti matul il-ġimgħa.

8.5.5

Ċirkulari numru 21/2019 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali
intitolata ‘Pubblikazzjoni ta’ Avviż Legali dwar emenda fir-Regolamenti
dwar Proċeduri għal Gvern Lokali – Management Letter’. Il-Kunsill innota
l-kontenut.

8.5.6

E-mail mingħand George Refalo, Segretarju Eżekuttiv tar-Reġjun
Għawdex, b’informazzjoni dwar il-kors ‘Masters in Governance &
Management’ li qed jitnieda għas-Sindki, Viċi Sindki, Kunsilliera,
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Segretarji Eżekuttivi u ħaddiema klerikali li jaħdmu fil-Kunsilli Lokali. IlKunsill innota l-kontenut.
8.5.7

E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali sabiex il-Kunsill jemenda lassenjazzjoni tar-responsabbilitajiet tal-Kunsillieri sabiex dawn ikunu skont
dak li hemm elenkat fil-Liġi kif emendata. Il-Kunsill qabel ma’ dan.

8.5.8

E-mail mingħand Kenny Grima, uffiċjal ta’ Jobs Plus, li fiha qed
jikkonferma li l-kors tal-first aid ser isir fl-uffiċċju amministrattiv talKunsill nhar il-Ħamis 9, il-Ġimgħa 10 u s-Sibt 11 ta’ Jannar 2020. Ser
noħorġu l-avviżi matul ix-xahar ta’ Diċembru.

8.5.9

E-mail mingħand il-Kunsillier Victor Curmi li fiha qed jipproponi li (i) isir
tisbieħ ta’ Pjazza l-Vitorja; (ii) jiġi ingaġġat EU funds consultant malKunsill u (iii) jiġu suġġeriti miżuri biex jitnaqqas il-plastik fil-lokalita’
tagħna.
Rigward (i) il-Kunsill qabel li għandna nibagħtu lill-Ministeru tal-Ambjent,
il-Wasteserv Malta u lid-Direttur tal-Agrikultura Neville Mercieca dwar ilpossibilita’ li jiġu mħawla aktar siġar u pjanti fi Pjazza l-Vitorja.
Rigward (ii) il-Kunsill qabel li għandna niċċekkjaw mad-Dipartiment talGvern Lokali biex naraw kif trid tinħareġ tali sejħa skont il-Liġi.
Rigward (iii) il-Kunsill qabel li kull attivita’ li norganizzaw għandha tkun
plastic free jew jintuża materjal li jkun biodegradable. Wara diskussjoni, ilKunsill qabel li għandna nibagħtu ittra lis-sidien tan-negozji tal-pjazza
sabiex ninkoraġġuhom jużaw materjal ta’ dan it-tip biex inqajmu kuxjenza.

8.5.10

Ċirkulari numru 130/2019 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Bulky Waste Carriers at CA Sites’. Is-Segretarju Eżekuttiv innota
li l-informazzjoni rikjesta diġa’ ntbagħtet lill-kumpanija Wasteserv kif
mitlub.

8.5.11

E-mail mingħand George Refalo, Segretarju Eżekuttiv tar-Reġjun
Għawdex, b’informazzjoni dwar kors rigward ‘Project Management’ li ser
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jiġi organizzat mill-Idea Leadership & Management Institute bejn l-Erbgħa
27 u l-Ġimgħa 29 ta’ Novembru 2019. Il-Kunsill innota l-kontenut.
8.5.12

E-mail mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali b’informazzjoni dwar
attivita’ soċjali għal Żmien il-Milied organizzata mill-istess Assoċjazzjoni,
liema attivita’ ser issir nhar il-Ġimgħa 27 ta’ Diċembru 2019. Il-Kunsill
innota l-kontenut.

8.5.13

E-mail mingħand Jason Curmi, Segretarju Eżekuttiv tal-Kunsill Lokali Ta’
Sannat, li fiha qed jitlob lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra sabiex jiddiskuti lproposta tal-Kunsill Lokali Ta’ Sannat sabiex il-Kunsilli Ta’ Sannat, IxXagħra u Ix-Xewkija joħorġu sejħa waħda għal servizz ta’ contracts
manager kif rikjest mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali. Din il-materja diġa’
ġiet diskussa aktar kmieni matul il-laqgħa.

8.5.14

E-mail mingħand Joseph Bartolo, resident fi Triq Marija Bambina, li fiha
qed jistaqsi dwar fejn ser jistkenn il-pubbliku f’każ li l-bus stop li tinsab
faċċata tal-każin tal-Banda tiġi rilokata għal quddiem il-Mitħna Ta’ Kola
kif qed jiġi propost.
Wara diskussjoni, il-Kunsill qabel li għandna nitolbu lil Transport Malta
sabiex jiġi installat bus stage quddiem il-ġnien faċċata tal-Mitħna Ta’ Kola.

8.5.15

E-mail mill-Awtorita’ tal-Ippjanar b’informazzjoni dwar il-Malta
Architecture and Spatial Planning (MASP) Awards. Il-Kunsill innota lkontenut.

8.5.16

E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha l-Kunsilli Lokali qed jiġu
mitluba jindikaw l-ammont ta’ smart bins li jixtiequ fil-lokalita’ tagħhom u
l-postijiet fejn jixtieq li jiġu installati. Il-Kunsill innota li dawn l-ismart bins
diġa’ ġew installati fi Triq it-Tafla u Triq il-Marġa.

8.5.17

Direttiva numru 04/2019 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali
intitolata ‘Funzjonijiet tal-Kunsilli Reġjonali’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

8.5.18

E-mail mingħand is-Sinjura Maria Galea, Direttur Ġenerali tal-Ministeru
tal-Edukazzjoni, li fiha qed tinforma lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra li t-talba
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tagħna sabiex l-uffiċċju amministrattiv tagħna jiġi rilokat għas-sala li hemm
fil-bini tal-iskola primarja fejn preżentament jinsab l-uffiċċju tal-MEDE
Back Office ma ġietx milqugħa għal raġunijiet loġistiċi u ta’ sigurta’. Din
il-materja diġa’ ġiet diskussa aktar kmieni matul il-laqgħa.
8.5.19

E-mail mill-Kunsillier Victor Curmi sabiex jitlob li jingħata l-patching lil
sqaq fi Triq Mannar. Il-Kunsill aċċetta din it-talba.

8.5.20

Ċirkulari numru 133/2019 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Preparations for Black Friday’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

8.5.21

E-mail mill-Uffiċċju tal-Covenant of Mayors li fiha qed jistiednu lis-Sindku
sabiex jattendi għaċ-ċerimonja tal-European Covenant of Mayors 2020 li
ser issir nhar l-Erbgħa 4 ta’ Marzu 2020. Il-Kunsill innota l-kontenut.

8.5.22

E-mail mingħand George Refalo, Segretarju Eżekuttiv tar-Reġjun
Għawdex, li fiha qed jistieden lis-Sindku u rappreżentant minn kull Kunsill
Lokali f’Għawdex sabiex jipparteċipaw f’forum Għawdxi dwar
provvediment ta’ żvilupp u implimentazzjoni ta’ strateġiji kulturali li ser
isir nhar il-Ġimgħa 29 ta’ Novembru mill-5.00pm ‘il quddiem. Il-Kunsill
innota l-kontenut.

8.5.23

E-mail mingħand Miriam Magri, rappreżentanta tal-kumpanija Wasteserv,
li fiha qed tinforma lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra li t-tender għarrijabilitazzjoni tas-sit tal-miżbla tal-Qortin fix-Xagħra ser jerġa’ jinħareġ
fil-ġimgħat li ġejjin wara li l-ebda kuntrattur ma issottometta offerta għal
dan il-proġett meta t-tender ġie ippubblikat għall-ewwel darba f’Awwissu li
għadda. Il-Kunsill innota l-kontenut.

8.5.24

E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali b’informazzjoni dwar konferenza
li ser tittratta l-opportunitajiet ta’ fondi Ewropej għall-Kunsilli Lokali,
liema konferenza ser issir nhar it-Tnejn 16 ta’ Diċembru 2019 mit-8.30am
‘il quddiem. Is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard ser jattendi għal din ilkonferenza għan-nom tal-Kunsill.

8.5.25

E-mail mingħand Kevin Attard li fiha qed jinforma lill-Kunsill li b’dispjaċir
ma jistax jieħu ħsieb il-kors dwar l-użu tat-tablets lill-anzjani minħabba
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nuqqas ta’ riżorsi umani. Il-Kunsill innota l-kontenut. Ser niċċekkjaw ma’
kumpanija oħra.
8.5.26

E-mail mingħand il-Kumitat tax-Xagħra United Football Club li fiha qed
jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra fl-organizazzjoni ta’
attivitajiet sportivi nhar il-Ġimgħa 13 ta’ Diċembru 2019, festa pubblika. IlKunsill qabel li għandu jikkollabora f’din l-inizjattiva bi spiża li ma
teċċedix is-somma ta’ € 500.

8.5.27

Direttiva numru 5/2019 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali
intitolata ‘Revoka ta’ Direttiva Numru 4/2019 u Funzjonijiet tal-Kunsilli
Reġjonali’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

8.5.28

Ċirkulari numru 134/2019 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Call for applications – youth delegates 2020 – 38th and 39th
Congress Sessions’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

8.5.29

E-mail mingħand Tania Cauchi, residenti fi Triq Marija Bambina, li fiha
qed tagħti l-opinjoni tagħha rigward ir-rilokazzjoni proposta tal-bus stop
f’din it-triq. Din il-materja diġa’ ġiet diskussa aktar kmieni matul il-laqgħa.

8.5.30

E-mail mid-Dipartiment tal-Indafa Pubblika fi ħdan il-Ministeru għal
Għawdex li fiha qed tintalab l-assistenza tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra fixxiri ta’ żewġ hand dryers għal-latrina pubblika li hemm ħdejn l-Għar ta’
Calypso. Il-Kunsill ma aċċettax din it-talba minħabba li l-istess Dipartiment
għandu jiżborża tali spejjeż.

8.5.31

E-mail mill-Kunsill Lokali taż-Żurrieq Malta li fiha qed jinforma lillKunsill Lokali tax-Xagħra li waqt seduta tal-Kunsill li nżammet nhar lErbgħa 20 ta’ Novembru kien hemm qbil mal-proposta tagħna li nibdew
ftehim ta’ ħbiberija ma’ dan il-Kunsill f’Malta. Il-Kunsill innota l-kontenut.
Ser nistiednu lill-Kunsill Lokali taż-Żurrieq għal żjara fil-Kunsill Lokali
tagħna matul ix-xahar ta’ Jannar 2020.

8.5.32

E-mail mill-kumpanija Road Construction Co. Limited li fiha qed jistaqsu
lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra jekk hux ser isir main tad-drenaġġ f’parti
minn Triq Gajdoru fejn preżentament qed isir ix-xogħol mill-Kunsill, liema
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xogħol huwa iffinanzjat mill-Ministeru għal Għawdex. Din il-materja diġa’
ġiet diskussa aktar kmieni matul il-laqgħa.
8.5.33

E-mail mingħand Carmel Attard, Segretarju tal-Għaqda teatrali tal-Azzjoni
Kattolika Xagħra, li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali taxXagħra fl-organizazzjoni ta’ attivita’ kulturali tal-Milied nhar il-Ħadd 15 ta’
Diċembru 2019. Il-Kunsill qabel li għandu jikkollabora fl-organizazzjoni
ta’ din l-attivita’ bi spiża li ma teċċedix is-somma ta’ € 150.

8.5.34

E-mail mingħand Patri Mark Montebello li fiha qed jitlob lill-Kunsill
Lokali tax-Xagħra sabiex jirranġa l-ħġieġa tan-niċċa tal-Madonna tadDuluri fil-parti ta’ isfel ta’ Triq Spiera billi jagħmilha tinfetaħ fuq iċċappetti ħalli din in-niċċa tkun tista’ tinfetaħ għar-restawr, tindif u l-bqija.
Il-Kunsill qabel li għandna nirreferu dan il-każ lill-Fondazzjoni Wirt
Għawdex.

8.5.35

E-mail mill-Għaqda tal-Abbatini Xagħra li fiha din l-Għaqda qed titlob ilkollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra fl-organizazzjoni ta’ attivita’
li matulha ser jiġi inawgurat il-presepju l-ġdid u oriġinali li sar din is-sena
fiċ-Ċentru tal-Vokazzjonijiet bħala parti mill-festi tal-Milied. Il-Kunsill
qabel li għandu jikkollabora f’din l-inizjattiva bi spiża li ma teċċedix issomma ta’ € 400.

8.6

Ilmenti mir-residenti

8.6.1

Talba mingħand Tarcisio Cremona sabiex isiru sinjali li jipprojbixxu lipparkjar madwar metru fuq kull naħa tal-garaxx tar-residenza numru 29,
Triq Marsalforn. Il-Kunsill qabel li għandna nibagħu din it-talba għallapprovazzjoni ta’ Transport Malta.

8.6.2

Talba mingħand Joshua Gauci sabiex triq żgħira li tinsab fis-sqaq fi Triq
Knisja tingħata l-isem ta’ ‘Triq Ta’ Salvuzzu’. Il-Kunsill qabel li din ittalba għandha tiġi diskussa aktar ‘il quddiem.

8.6.3

Talba mingħand Coronato Vella sabiex (i) issir mera fi Triq Ta’ Vestru
maġenb il-mera eżistenti u (ii) issir give way fil-bidu ta’ Triq Għajn Wajtar.
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Il-Kunsill aċċetta din it-talba. Rigward (ii) ser nibagħtuha għallapprovazzjoni ta’ Transport Malta.
8.6.4

Talba mingħand Joseph Philip Bartolo sabiex titneħħa l-loading / unloading
bay quddiem l-istabbiliment ‘Xerri’s Garden Centre’ fi Vjal it-Tmienja ta’
Settembru minħabba l-parkeġġ diġa’ limitat li hemm f’din it-triq. Il-Kunsill
ma aċċettax din it-talba.

8.6.5

Talba mingħand Troy Calleja sabiex isiru żewġ mirji faċċata tal-garaxx
tiegħu fi Triq Marsalforn. Il-Kunsill qabel li għandna niċċekkjaw dwar ilpost eżatt fejn qed jintalbu dawn iż-żewġ mirji.

8.6.6

Talba mingħand Joe Spiteri sabiex issir zebra crossing quddiem il-ħruġ
mill-playing field fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru. Il-Kunsill innota li din
it-talba diġa’ tressqet għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta u qed
nistennew il-pjanti mingħand il-Perit Edward Scerri.

8.6.7

Talba mingħand Mario Theuma sabiex issir estensjoni tas-sinjali li
jipprojbixxu l-ipparkjar li saru riċentament maġenb il-garaxx tar-residenza
numru 8 fi Triq Mannar. Il-Kunsill qabel li għandna nibagħu din it-talba
għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

8.6.8

Talba mingħand Mario Agius sabiex il-Kunsill jorganizza attivitajiet li
matulhom it-tfal Xagħrin jingħataw l-opportunita’ li jesebixxu t-talenti
tagħhom. Il-Kunsill ħa nota ta’ din it-talba.

8.6.9

Talba mingħand Doris Mifsud sabiex isir patching quddiem il-blokka talflats fejn toqgħod hi fi Triq Mannar. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.

8.6.10

Talba mingħand Josephine Cutajar saiex it-trejqa minn Ramla Store fi Triq
Mannar sa Triq Ta’ Ġorf tkun eskuża għat-trakkijiet kbar. Il-Kunsill qabel
li għandna nibagħu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.
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8.6.11

Talba mingħand Joanne Sultana sabiex jinbidlu ż-żewġ tabelli ‘No Entry to
Heavy Vehicles’ li hemm fi Triq l-Isqof Rużar Farrugia peress li jinsabu fi
stat ħażin. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

8.6.12

Talba mingħand Marija Refalo sabiex jiżdied id-dawl fi Triq Marija
Bambina u anke fil-ġnien quddiem il-Mitħna Ta’ Kola peress li qed ikun
hemm ħafna dlam speċjalment fix-xhur tax-xitwa. Il-Kunsill qabel li
għandna nibagħu din it-talba għall-konsiderazzjoni tal-Korporazzjoni
Enemalta.

8.6.13

Talba mingħand Roseanne Refalo sabiex jinbidlu t-tabelli li hemm filplaying field ta’ Vjal it-Tmienja ta’ Settembru peress li dawk eżistenti
jinsabu fi stat ħażin. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

8.6.14

Talba mingħand Maryanne Grima sabiex isiru sinjali li jipprojbixxu lipparkjar quddiem sqaq viċin ir-residenza numru 166 fi Triq Marsalforn. IlKunsill qabel li għandna nibagħu din it-talba għall-approvazzjoni ta’
Transport Malta.

8.6.15

Talba mingħand Charlie Sultana sabiex titranġa l-bankina quddiem irresidenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

8.6.16

Talba mingħand Sandra Micallef sabiex il-Kunsill iressaq talba għal bus
shelter fi Triq il-Knisja maġenb il-bus stop ‘Il-Warda’. Il-Kunsill qabel li
għandna nibagħu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

8.6.17

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex jitwaħħal bank
quddiem l-Għar ta’ Xerri. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

8.6.18

Talba mingħand Carmela Cutajar sabiex triq ġdida li ser tinfetaħ fi Triq ilKnisja tingħata l-isem ta’ Triq Salvatore Xerri. Il-Kunsill qabel li din ittalba għandha tiġi diskussa aktar ‘il quddiem.
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8.6.19

Talba mingħand Raymond Theuma sabiex jitranġa ħajt tas-sejjieħ
imwaqqa’ fi Triq Għajn Ħosna. Il-Kunsill qabel li għandna nirreferu din ittalba lill-Ministeru għal Għawdex.

8.6.20

Talba mingħand Richard Vella sabiex il-Kunsill jagħti n-no objection ħalli
tkun tista’ titranġa l-parti tat-triq li tinsab quddiem ir-residenza tiegħu flinħawi ta’ Triq Għajn Meddew. Il-Kunsill ma sabx oġġezzjoni.

8.6.21

Talba mingħand il-Kunsillier Victor Curmi għan-nom tas-Sinjura Tereżina
Debono sabiex jitranġaw xi kurduni tal-bankina tagħha quddiem irresidenza tagħha. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

8.6.22

Talba mingħand il-Kunsillier Victor Curmi sabiex jingħata s-siment lil sqaq
fi Triq it-28 ta’ April 1688. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir
wara li jiġi verifikat li dan huwa sqaq pubbliku.

8.6.23

Talba mingħand Charlie Muscat sabiex isiru l-parking bays matul Triq
Franġisk Camilleri u parking bays ħodor quddiem il-garaxxijiet tarresidenti. . Il-Kunsill qabel li għandna nibagħu din it-talba għallapprovazzjoni ta’ Transport Malta.

8.6.24

Talba mingħand Betty Berry sabiex jitwaħħlu xi doggy bins fl-inħawi tasSruġ. Il-Kunsill qabel li għandna nitolbu lis-Sinjura Betty Berry sabiex
tagħtina lista ta’ postijiet fejn tixtieq li jitwaħħlu dawn il-bins ħalli tkun
tista’ titressaq għall-approvazzjoni tal-Kunsill.

8.6.25

Talba mingħand Dr. Teddy George Farrugia sabiex tinxtara printer ġdida
għall-berġa tal-lokalita’ tagħna. Il-Kunsill qabel li għandna ngħidu lil Dr.
Farrugia sabiex jagħmel it-talba tiegħu lill-Ministeru tas-Saħħa u dan peress
li l-berġa mhijiex devoluta lill-Kunsill Lokali.

8.6.26

Talba mingħand Salvu Spiteri sabiex isir water culvert fi Triq it-Tafla ħdejn
il-bring-in-sites u fi Triq Knisja qabel tibda Għajn Damma ħalli l-ilma
jinżel fil-wied. Il-Kunsill qabel li għandna ninkarigaw lill-Perit Edward
Scerri sabiex jagħmel stima tax-xogħlijiet rikjesti.
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8.6.27

Talba mingħand diversi residenti sabiex jerġgħu jsiru il-lezzjonijiet talaerobics ma’ Radu Gheorge. Huma qed jissuġġerixxu li dan il-kors jibda
minn Jannar li ġej. Il-Kunsill aċċetta din it-talba u qabel li dawn illezzjonijiet għandhom jiġu offruti bi prezz sussidjat.

8.6.28

Talba mingħand Joseph Micallef sabiex titwaħħal tabella rigward il-ħmieġ
tal-klieb quddiem ir-residenza tiegħu fi Triq Kortoll. Il-Kunsill aċċetta din
it-talba.

8.6.29

Talba mingħand Tereża Bonnici sabiex isir water culvert quddiem bokka
ta’ garage complex fi Triq Ġużeppi Grech, f’liema bokka taħtu hemm dan
il-garage complex u f’liema blokk tirrisjiedi l-istess Tereża Bonnici. IlKunsill qabel li għandna ninkarigaw lill-Perita Mariella Xuereb sabiex
tagħmel stima tax-xogħlijiet rikjesti.

8.6.30

Talba mingħand il-Kunsillier Stefan Bajada sabiex il-Kunsill jipprovdi
servizz ta’ trasport għal dawk ir-residenti li jkunu jixtiequ jmorru jagħtu ddemm. Il-Kunsill qabel li għandna niċċekkjaw mal-berġa tal-Gvern dwar
meta ser norganizzaw din l-attivita’.

8.6.31

Talba mingħand il-Kunsillier Stefan Bajada sabiex il-Kunsill jagħmel
sezzjoni ta’ logħob li jkun autism friendly fil-playing field ta’ Vjal itTmienja ta’ Settembru jew fil-ġnien pubbliku quddiem il-Mitħna Ta’ Kola.
Il-Kunsill qabel li għandna nġibu tliet kwotazzjonijiet għal dan il-materjal.

8.6.32

Talba mingħand il-Kunsillier Stefan Bajada għan-nom tas-Sinjorina Miriam
Xerri sabiex il-Kunsill jorganizza sessjonijiet ta’ keep fit għar-residenti. IlKunsill qabel li għandna nitolbu lis-Sinjorina Xerri sabiex tipprovdi
programm ta’ dak li tixtieq tgħallem biex naraw kif l-aħjar li naħdmu
programm ta’ attivitajiet simili.

8.6.33

Talba mingħand il-Kunsillier Stefan Bajada sabiex issir give way fi Triq
Parisot int u nieżel lejn Triq it-Tafla. Il-Kunsill qabel li għandna nibagħtu
din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.
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8.6.34

Talba mingħand il-Kunsillier Stefan Bajada sabiex issir bike stand f’post
ċentrali fix-Xagħra. Il-Kunsill qabel li din għandha tiġi installata ħdejn ilplaying field fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru.

8.6.35

Talba mingħand il-Kunsillier Stefan Bajada sabiex il-Kunsill jippubblika
mappa tax-Xagħra li tinkludi l-postijiet ta’ interess storiku li nsibu fillokalita’ tagħna. Is-Sindku innota li tali materjal diġa’ jinsab għand lAwtorita’ Maltija għat-Turiżmu (MTA) u għaldaqstant ser nitolbu lpermess tagħhom biex inkunu nistgħu nqassmuhom ukoll mill-uffiċċju
tagħna.

8.6.36

Talba mingħand il-Kunsillier Stefan Bajada sabiex il-Kunsill jorganizza
skambju kulturali ta’ żgħażagħ matul is-sena li ġejja. Il-Kunsill qabel li
għandna nitkellmu mas-Sur Evangelista Leuzzi biex naraw jekk nistgħux
nissieħbu bħala partner f’xi proġett li qed jipparteċipa fih b’finanzjament
mill-Unjoni Ewropea.

8.6.37

Talba mingħand il-Kunsillier Stefan Bajada sabiex il-Kunsill iħawwel aktar
siġar u pjanti f’diversi żoni fil-lokalita’ tagħna. Il-Kunsill qabel li għandna
niċċekkjaw mal-Ministeru tal-Ambjent biex naraw il-possibilita’ li
nakkwistaw finanzjament għal din l-inizjattiva.

8.7

Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-iskeda ta’ pagamenti

8.7.1

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

8.7.2

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

8.8

Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss
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8.8.1

Il-laqgħa tal-Kunsill intemmet fit-8.30pm u ġiet aġġornata b’mod unanimu
għal nhar l-Erbgħa 18 ta’ Diċembru 2019 fil-5.30pm b’aġenda li tkun
komunikata aktar ‘il quddiem.

IFFIRMATA
Dr. Christian Zammit
Sindku
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