MINUTI
Laqgħa tal-Kunsill Lokali Ix-Xagħra
Is-Seba’ Leġislatura
Laqgħa Numru Sebgħa u Tletin (37)
16 ta’ Marzu 2018
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

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.
37.1

Qari tal-ittri ta’ apoloġiji

37.1.1

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

37.2

Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti

37.2.1

Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar propona emenda għall-paragrafu numru
36.2.1 li fiha talab li għandha titniżżel eżattament ir-raġuni għalfejn ilKunsilliera eletti f’isem il-Partit Nazzjonalista ivvutaw kontra l-proposta
tas-Sindku Joe Cordina fil-laqgħa tat-Tnejn 22 ta’ Jannar 2018. Din lemenda ma ġietx approvata b’żewġ voti favur u tlieta kontra.
Il-Kunsill approva bi tliet voti favur u tnejn kontra l-minuti tal-laqgħa
numru 346 li saret nhar it-Tnejn 26 ta’ Frar 2018 wara li jsiru lkorrezzjonijiet meħtieġa.
Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandha tinbidel l-ordni
tal-aġenda tal-laqgħa b’tali mod li item numru 37.4 tiġi diskussa issa.

37.4

Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsilliera

37.4.1

Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar xi żvilupp kien hemm fuq ixxogħol ta’ tneħħija tal-wires tad-dawl fi Pjazza l-Vitorja. Is-Sindku Joe
Cordina wieġeb li fil-laqgħa tal-lum għandu jiġi approvat ir-rapport talbord ta’ aġġudikazzjoni biex ikunu jistgħu jibdew ix-xogħlijiet.

37.4.2

Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar xi żvilupp kien hemm fuq ixxogħol ta’ resurfacing ta’ parti minn Triq Għajn Ħosna. Is-Sindku Joe
Cordina wieġeb li din il-materja ser tiġi diskussa aktar tard matul din illaqgħa.

37.4.3

Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq ittalba li saret lill-Ministeru għal Għawdex sabiex isir ix-xogħol ta’
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resurfacing ta’ Triq Masri. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li sa issa għadna
mingħajr risposta. Wara diskussjoni, il-Kunsill qabel li għandna nġibu
stima għal dan ix-xogħol sabiex naraw il-possibilita’ li parti minn dan ixxogħol isir min-naħa tal-Kunsill Lokali.
37.4.4

Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq ittalba li għamilna sabiex issir il-manutenzjoni tal-playing equipment filġnien ta’ quddiem il-Mitħna u fil-playing field ta’ Vjal it-Tmienja ta’
Settembru. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li ikkuntattjajna lill-kuntrattur
Mario Mallia u x-xogħlijiet għandhom isiru fil-jiem li ġejjin.

37.4.5

Il-Kunsillier Dr. Christian Zammit staqsa dwar xi żvilupp kien hemm ittalba li għamilna lid-Direttorat ta’ Eko Għawdex fi ħdan il-Ministeru għal
Għawdex sabiex issir rijabilitazzjoni tal-Għar ta’ Calypso. Is-Sindku Joe
Cordina informa lill-Kunsill li irċivejna korrispondenza mingħand Vicky
Xuereb, Direttur ta’ Eko Għawdex, li fiha infurmatna li l-proġett ta’
rijabilitazzjoni ta’ dan l-Għar qiegħed fi stadju fejn qed jitħejjew iddokumenti neċessarji biex tiġi sottomessa applikazzjoni mal-Awtorita’ talIppjanar sabiex tiġi kkonsolidata l-istruttura tal-Għar.

37.4.6

Il-Kunsillier Dr. Christian Zammit propona u l-Kunsill qabel unanimament
li għandna nibagħtu nota ta’ ringrazzjament lis-Supretindent tal-Pulizija u
lil Transport Malta għall-kooperazzjoni li qed insibu mingħandhom flimmaniġġjar tat-traffiku fi Pjazza l-Vitorja u l-area ta’ madwar.

37.4.7

Il-Kunsillier Dr. Christian Zammit staqsa dwar il-proposta li jitnaddaf u
jinfetaħ ix-xelter tal-Pjazza, spejjeż tal-Ministeru għal Għawdex. Wara
diskussjoni, il-Kunsill qabel li din il-proposta għandna nirreferuha lidDirettorat tat-Turiżmu fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex, bil-possibilita’ li
dawn ix-xogħlijiet ikunu iffinanzjati totalment mill-istess Ministeru.

37.4.8

Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq
id-deċiżjoni tal-Kunsill li jiġi ikkummissjonat rapport li jipproponi
soluzzjonijiet għal Pjazza l-Vitorja u ż-żona tal-madwar. Is-Sindku Joe
Cordina wieġeb li l-Perit Chris Cachia infurmana li dan ir-rapport ma jistax
jiġi aġġornat minħabba li għaddew ħafna snin minn fuqu. Fid-dawl ta’ dan,
huwa propona u l-Kunsill qabel unanimament li għandna nitolbu lill-
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Ministeru għal Għawdex sabiex jiġi iffinanzjat master plan ħolistiku li
jipproponi soluzzjonijiet għad-diversi aspetti li jirrigwardjaw Pjazza lVitorja. Il-Kunsill qabel li għandna nagħmlu enfasi li l-Ministeru tinkludi
lill-entitajiet kollha konċernati fil-kumpilazzjoni ta’ dan il-master plan
importanti.
37.4.9

Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar xi żvilupp kien hemm fuq ittalba li għamel l-Inġinier Gafa’ sabiex issir reserved parking bay għaddisabled fi Pjazza l-Vitorja. Is-Sindku Joe Cordina qal li din it-talba
għandha tiġi inkluża bħala parti mill-master plan li ser nitolbu li jiġi
iffinanzjat mill-Ministeru għal Għawdex. Wara diskussjoni, il-Kunsill qabel
li kull deċiżjoni li tirrigwardja Pjazza l-Vitorja għandha tiġi posposta
sakemm jitlesta dan il-master plan.

37.3

Komunikazzjonijiet tas-Sindku

37.3.1

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li sad-data tal-għeluq tassottomissjoni tal-offerti għax-xogħol taċ-ċaqlieq tal-wires tad-dawl fi
Pjazza l-Vitorja (l-Erbgħa 7 ta’ Frar 2018 fl-10.00am), kien hemm
individwu wieħed li issottometta l-offerta tiegħu kif ġej:
Isem tal-kumpanija

Ammont
(VAT eskluża)

Richard Cauchi

€ 33,087.80c

Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel unanimament li għandna
nimxu mar-rakkomandazzjoni tal-bord ta’ aġġudikazzjoni li twaqqaf sabiex
jevalwa din il-kwotazzjoni u nagħtuha lill-kuntrattur Richard Cauchi li
issottometta l-unika offerta li kienet administratively u technically
compliant.
37.3.2

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li sad-data tal-għeluq tassottomissjoni tal-offerti għax-xogħol ta’ resurfacing ta’ parti minn Triq
Għajn Ħosna (nhar it-Tnejn 26 ta’ Frar 2018 fl-10.00am), kien hemm dawn
il-kumpaniji li issottomettew l-offerti tagħhom kif ġej:
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Isem tal-kumpanija

Ammont
(VAT eskluża)

Road Construction Company Limited
Gatt Tarmac Limited

€ 101,610.40c
€ 115,459.14c

Is-Sindku Joe Cordina fil-kapaċita’ tiegħu bħala chairman tal-bord ta’
aġġudikazzjoni li twaqqaf sabiex jevalwa din l-offerta pubblika informa
lill-Kunsill li l-avukat Dr. Carmel Galea LLD ma setax ikun membru f’dan
il-bord minħabba li iddikjara kunflitt ta’ interess.
Fid-dawl ta’ dan, is-Sindku propona u l-Kunsill qabel unanimament li
minflok Dr. Carmel Galea LLD għandu jinħatar Dr. Joseph Grech LLD
biex iservi f’dan il-bord. Il-membri l-oħrajn ser jibqgħu l-istess.
37.3.3

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li ninsabu għaddejjin bilpreparamenti tagħna għall-organizazzjoni tal-attivitajiet ta’ Jum ilLokalita’.
Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li l-attivita’ ta’ Jum il-Librerija
għandha tibdel il-format tagħha billi tinkludi sessjonijiet ta’ story telling
għat-tfal u bouncy castle bil-għan li nħajru aktar tfal jattendu l-librerija. Din
l-attivita’ ser issir nhar is-Sibt 28 ta’ April 2018 mid-9.00am sas-1.00pm.
Rigward is-serata prinċipali li matulha jingħata ‘Ġieħ ix-Xagħra’, ilKunsillier Dr. Kevin Cutajar propona u l-Kunsill qabel li għandna nistiednu
lill-W.R. Mons. Joseph Bezzina sabiex jagħti taħdita storika. Wara
diskussjoni, il-Kunsilll qabel ukoll li għandna niktbu lill-għaqdiet soċjali
tal-lokalita’ u nagħmlu premura li dawn jibagħtu rappreżentant tagħhom
għal din is-serata.
Is-Sindku fakkar lill-membri tal-Kunsill li bħalissa qed jintlaqgħu nnominazzjonijiet għall-unur ‘Ġieħ ix-Xagħra 2018’. In-nominazzjonijiet
jibqgħu jintlaqgħu fl-uffiċċju tal-Kunsill sa nhar il-Ħamis 22 ta’ Marzu fl4.30pm.
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37.3.4

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li ninsabu għaddejjin bilpreparamenti tagħna għall-organizazzjoni tal-festival tat-tin u prodotti tipiċi
Maltin li ser isir nhar is-Sibt 30 ta’ Ġunju u l-Ħadd 1 ta’ Lulju 2018.
Huwa qal li diversi bands lokali li ġew ikkuntattjati biex jagħtu Kunċert
mużikali fi Pjazza l-Vitorja nhar is-Sibt 30 ta’ Ġunju irrifjutaw minħabba
impenji oħra li diġa’ għandhom f’din il-ġurnata. Wara diskussjoni, ilKunsill qabel unanimament li għandna navviċinaw lill-kantanta Għawdxija
Pamela Bezzina u l-Kor tat-tfal tal-Fondazzjoni Valletta 2018 u lill-Gozo
Youth Wind Band & Orchestra flimkien ma’ Cash & Band.

37.3.5

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li l-festival annwali tal-logħob
tan-nar tal-ajru ser isir nhar is-Sibt 21 ta’ April 2018 fuq l-Għolja tanNuffara. Dan il-festival ser ikun iffinanzjat totalment mill-Ministeru għal
Għawdex flimkien mal-Awtorita’ Maltija għat-Turiżmu u għaldaqstant
mhux ser jinvolvi commitment finanzjarju min-naħa tal-Kunsill Lokali. IlKunsillier Dr. Kevin Cutajar qal li għandna niġbdu l-attenzjoni talAwtorita’ Maltija għat-Turiżmu u l-Ministeru għal Għawdex sabiex isir ittindif neċessarju wara li tintemm din l-attivita’. Il-Kunsill qabel ma’ dan.

37.5

Qari tal-Korrispondenza

37.5.1

Ċirkulari numru 021/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Town Twinning Action between Turkey and the EU Grant
Scheme (TTGS)’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

37.5.2

E-mail mingħand Charmaine Sultana u Rosemarie Sultana għan-nom talġenituri tat-tfal li jattendu l-iskola primarja tax-Xagħra li fiha qed jistaqsu
xi żvilupp kien hemm dwar it-talba tagħhom sabiex jiġi provdut servizz ta’
trasport b’xejn għall-istudenti li jattendu fl-iskola primarja tax-Xagħra. IsSindku propona u l-Kunsill qabel li għandna niktbu lill-Ministeru talEdukazzjoni li fiha niġbdu l-attenzjoni rigward l-ilmenti li qed nirċievu
f’dan ir-rigward.

37.5.3

E-mail mill-Kumitat tal-ECAD li fiha qed issir stedina lis-Sindku sabiex
jattendi għall-konferenza annwali tal-ECAD li ser issir nhar it-Tnejn 14 u t-
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Tlieta 15 ta’ Mejju 2018 f’Gothenburg, l-Isvezja. Il-Kunsill innota lkontenut.
37.5.4

Ċirkulari numru 023/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Join the International Urban Cooperation (IUC) city-to-city
cooperation programme’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

37.5.5

Ċirkulari numru 024/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Proġett tal-UE – informazzjoni fuq is-sit tal-MEUSAC’. IlKunsill innota l-kontenut.

37.5.6

Ittra mingħand Dun Joseph Bajada li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni talKunsill fl-organizazzjoni ta’ attivita’ kulturali bl-isem ‘Jien Issa Ħaj’ li ser
issir f’Ħadd il-Għid, nhar il-Ħadd 1 ta’ April 2018. Il-Kunsill qabel li
għandu jikkollabora fl-organizazzjoni ta’ din l-attivita’ bi spiża li ma
teċċedix is-somma ta’ € 600.

37.5.7

Ċirkulari numru 025/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Minuti tal-Laqgħa tal-Eżekuttiv Nru. 5’. Il-Kunsill innota lkontenut.

37.5.8

E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha qed tingħata informazzjoni
dwar proġett li permezz tiegħu jinxtraw jew jinkrew vetturi elettriċi jew
hybrid. Id-Dipartiment qed jitlob lill-Kunsilli Lokali sabiex jagħtu
informazzjoni dwar x’tip ta’ vettura għandhom bżonn u indikazzjoni ta’
fejn il-Kunsill Lokali qed jaħseb li ser titwaħħal ir-recharging station.
Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna niċċekkjaw
dwar il-possibilita’ li nixtru vettura simili għal dik li attwalment qed tinkera
mingħand is-Sur Anthony Galea għal xogħol tal-Kunsill. Il-Kunsill qabel
ukoll li naraw jekk hux possibbli li nużaw ir-recharging stations li
attwalment għandna fil-lokalita’ tagħna u f’każ li le nitolbu għal recharging
station ieħor f’post li għadu jrid jiġi deċiż.

37.5.9

E-mail mingħand Rueben Said, head ta’ Transport Malta, li fiha qed
jirrakkomanda lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra sabiex jikkonsulta marresidenti u mas-sidien tan-negozji fi Triq Jannar dwar it-talba tagħna li parti
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minn din it-triq issir temporanjament one-way u jgħaddi l-feedback li jkun
irċieva lil Transport Malta sabiex tkun tista’ tipproċessa din it-talba. IlKunsill qabel li din il-materja għandha titħalla fil-kompetenza ta’ Transport
Malta.
37.5.10

E-mail mingħand Rueben Said, head ta’ Transport Malta, li fiha qed jitlob
lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra sabiex jinstalla żewġ no waiting signs waħda
fuq kull naħa tal-pompa tal-petrol fi Pjazza l-Vitorja. Dan bil-għan li ma
jsirx ipparkjar illegali ta’ vetturi quddiem din il-pompa. Il-Kunsill qabel li
din il-materja għandha titħalla fil-kompetenza ta’ Transport Malta.

37.5.11

E-mail mingħand Angel Saliba, scientific officer fi ħdan id-Direttorat tatTuriżmu fil-Ministeru għal Għawdex, li fiha qed tipproponi lill-Kunsill
sabiex jorganizza attivita’ kulturali bl-involviment tax-Xagħra Historical
Re-enactment Organisation u l-Federazzjoni Maltija Vetturi Antiki bħala
parti mill-attivitajiet tal-Gozo Alive li ser isir f’Mejju li ġej.
Il-Kunsill ma aċċettax din il-proposta u minflokha, propona li għandna
niktbu lill-Ministeru għal Għawdex dwar il-possibilita’ li l-Ministeru
jiffinanzja x-xogħlijiet relatati mat-tindif u l-ftuħ tax-xelter ta’ Pjazza lVitorja bħala parti mill-attivitajiet tal-Gozo Alive.

37.5.12

E-mail mingħand Therese Galea, membru fil-kumitat organizzattiv talMaratona Annwali ta’ Għawdex, li fiha qed tistieden lis-Sindku u lillKunsilliera sabiex jattendu għal konferenza stampa li fiha li ser titnieda lMaratona 2018. Din il-konferenza ser issir nhar l-Erbgħa 21 ta’ Marzu fl10.30am fiċ-Ċirklu taż-Żgħażagħ u ser tkun indirizzata mill-Onor. Dr.
Justyne Caruana, Ministru għal Għawdex. Il-Kunsill innota l-kontenut.

37.5.13

E-mail mingħand Carmel Attard, Segretarju tax-Xagħra Boċċi Club, li fiha
qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra fl-organizazzjoni
ta’ tournament sportiv tal-boċċi bħala parti mill-attivitajiet ta’ Jum ilLokalita’. Il-Kunsill qabel li għandna nikkollaboraw fl-organizazzjoni ta’
dan it-tournament bi spiża li ma teċċedix is-somma ta’ € 400.

37.5.14

E-mail mill-MEUSAC li fiha l-Kunsilli Lokali ġew infurmati b’sejħa ġdida
għal fondi sabiex jiġu irrestawrati ħitan tas-sejjieħ fil-lokalita’ (Miżura 4.4).
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Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna napplikaw biex
nagħmlu xogħol ta’ konservazzjoni u manutenzjoni ta’ diversi ħitan tassejjieħ f’diversi toroq fix-Xagħra.
37.6

Ilmenti mir-residenti

37.6.1

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex jingħata ftit siment fi
Triq Ta’ Ġorf minħabba li tinsab fi stat ħażin. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir.

37.6.2

Talba mingħand Josephine Debono ta’ ‘Debono House’, Triq Ta’ Ġorf,
sabiex tinqata’ siġra sporġuta ‘l barra mill-ħajt viċin ir-residenza tagħha. IlKunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

37.6.3

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex isiru sinjali li
jipprojbixxu l-ipparkjar fil-kantuniera bejn Triq l-Għar ta’ Xerri u Triq
Ġnien Imrik. Il-Kunsill qabel li għandna nibagħtu din it-talba għallapprovazzjoni ta’ Transport Malta.

37.6.4

Talba mingħand Joe Agius ta’ ‘Our Dream’, Triq Ġużeppi Grech, sabiex
titranġa qagħda tal-ilma fi Triq Parisot faċċata ta’ Victor Said Furniture. IlKunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

37.6.5

Talba mingħand Lorenza Farrugia ta’ ‘Australia Beauty’, Triq San Ġorġ
Preca, sabiex tiġi installata bozza ġdida maġenb ir-residenza tagħha. IlKunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

37.6.6

Talba mingħand Chris Gafa’ ta’ Saint Peter & Saint Paul Court, Triq
Ġużeppi Grech, sabiex isiru sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar fil-kantuniera
bejn Triq il-Mitħna u Triq Imqades. Il-Kunsill qabel li għandna nibagħtu
din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

37.6.7

Talba mingħand Michael Xerri ta’ Triq Franġisk Camilleri sabiex jinbena
ħajt tal-kantun imwaqqa’ għat-triq fi Triq Tas-Sruġ. Ir-resident diġa’
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għandu l-materjal u qed jitlob biss li jsir ix-xogħol. Il-Kunsill qabel li dan
ix-xogħol għandu jsir.
37.6.8

Talba mingħand Joe Borg ta’ 32B, Triq l-Għar ta’ Xerri, sabiex jitwitta
passaġġ pubbliku li jwassal għall-għelieqi fl-inħawi ta’ Triq Gajdoru. IlKunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

37.6.9

Talba mingħand Loreto Portelli ta’ 14, Triq Masri, sabiex titneħħa l-istand
taż-żibel li hemm maġenb ir-residenza tiegħu minħabba li r-residenti qed
jitfgħu ħafna boroż taż-żibel maġenbha u qed ikun hemm ħafna ħmieġ. IlKunsill qabel li għandna niċċekkjaw mar-resident dwar x’qed jitlob
eżattament.

37.6.10

Talba mingħand Charles Said ta’ Triq Parisot sabiex jinfetaħ passaġġ
pubbliku li jwassal għall-għelieqi fi Triq Għajn Ħosna minħabba li ngħalaq
bi kwantita’ kbira ta’ ħamrija meta għamlet ix-xita. Il-Kunsill qabel li dan
ix-xogħol għandu jsir.

37.6.11

Talba mingħand Henry-Linda Margaret ta’ ‘Regina Victrix’, Flat 1, Vjal itTmienja ta’ Settembru, sabiex tinżebagħ il-bus stop fi Vjal it-Tmienja ta’
Settembru. Il-Kunsill qabel li għandna nibagħtu din it-talba għallapprovazzjoni ta’ Transport Malta.

37.6.12

Talba mingħand Ġemma Sultana ta’ 46, Triq Għajn Qamar, sabiex titranġa
l-bankina quddiem ir-residenza tagħha. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.

37.6.13

Talba mingħand Jocelyn Bates ta’ ‘Casa Papillon’, 21A, Triq Ġnien Xibla,
sabiex isiru sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar madwar metru fuq kull naħa
tal-garaxx tar-residenza tagħha. Il-Kunsill qabel li għandna nibagħtu din ittalba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

37.6.14

Talba mingħand Mary Sultana ta’ 32, Triq Ta’ Ġorf, sabiex isiru aktar
doggy bins f’diversi żoni madwar ix-Xagħra b’mod partikolari fl-inħawi
tan-Nazzarenu, Triq Sant’Anton u Triq Sruġ. Il-Kunsill qabel li għandna
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niċċekkjaw mar-residenta dwar is-siti fejn qed titlob li jitwaħħlu eżattament
dawn il-bins.
37.6.15

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex isir xogħol ta’ patching
fi Triq l-Arċipriet Ġużepp Diacono u Triq it-Tiġrija. Il-Kunsill qabel li
għandna nitolbu stima għal dan ix-xogħol mingħand il-kumpanija Road
Construction Co. Limited.

37.7

Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-iskeda ta’ pagamenti

37.7.1

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.
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.
Peress li ma kienx hemm qbil dwar dan, ittieħed vot. Bi tliet voti favur u
tnejn kontra, l-iskeda ta’ pagamenti kif preżentata ġiet approvata.

37.8

Mozzjoni numru 167 – In-nuqqas ta’ aċċessibilita’ għall-bini talKunsill Lokali tax-Xagħra
Is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard qara l-mozzjoni numru 167 bis-suġġett
imsemmi, liema mozzjoni ġiet ippreżentata fl-uffiċċju tal-Kunsill nhar isSibt 10 ta’ Marzu 2018. It-test ta’ din il-mozzjoni huwa kif ġej:
Illi l-bini tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra fi Vjal it-Tmienja ta’
Settembru hu totalment inaċċessibbli għal persuni li għandhom
diffikultajiet fil-mobilita’ tagħhom, bħal per eżempju anzjani u persuni
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b’diżabilita’ u dan għaliex il-Kunsill jopera mit-tieni sular u jintlaħaq
biss b’ammont sostanzjali ta’ taraġ;
Illi din l-inaċċessibilita’ toħloq problema lill-kategoriji oħrajn talpubbliku wkoll, bħal per eżempju persuni bi tfal fil-push-chair;
Illi dan hu nuqqas serju ħafna, għaliex mill-bini tal-Kunsill jingħataw
servizzi lill-pubbliku in ġenerali u għalhekk, dan il-bini suppost li
għandu jkun aċċessibbli għal kulħadd;
Illi minkejja l-ilmenti numerużi tal-pubbliku dwar l-inaċċessibilita’ talbini tal-Kunsill, l-istess Kunsill baqa’ qatt ma għamel xejn biex isolvi lproblema;
Illi r-raġuni mogħtija mill-maġġoranza Laburista li mexxiet il-Kunsill
fl-aħħar snin hi li għandha pjan biex twaqqa’ l-bini eżistenti u tibni
ieħor li jkun aċċessibbli, iżda dan il-pjan baqa’ fuq il-karta u ilu hekk
snin twal fuq il-premessa li l-Kunsill m’għandux fondi;
Illi l-minoranza tal-Partit Nazzjonalista fil-Kunsill temmen li l-bini talKunsill jista’ jsir aċċessibbli anke jekk dan ma jitwaqqax;
Illi dan jista’ jsir permezz ta’ lift modern estern, bi spiża li tkun ħafna
anqas minn dik meħtieġa biex jitwaqqa’ u jerġa’ jinbena l-bini talKunsill, u li żgur li hi waħda li l-Kunsill ilaħħaq magħha;
Illi proġett bħal dan jista’ u għandu jiġi inkorporat mal-proġett ta’
latrina pubblika ġdida, liema proġett ġie propost permezz ta’ mozzjoni
tal-Partit Nazzjonalista fil-laqgħa ta’ Jannar 2018 u ġie aċċettat millKunsill unanimament;
Għaldaqstant, aħna qed nitolbu lill-Kunsill jikkonsidra u jaċċetta li
jieħu dawk il-miżuri kollha neċessarji sabiex il-bini mnejn jopera jkun
aċċessibbli għal kulħadd kif jixraq fiż-żminijiet tal-lum u dan billi:
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1. Jinxtara u jiġi installat lift estern ma’ dan il-bini; u
2. t-tqegħid ta’ dan il-lift ikun inkorporat mal-proġett, ġa approvat
mill-Kunsill sabiex tinbena latrina pubblika ġdida u b’hekk ilKunsill jagħmel biċċa xogħol waħda.
Din il-mozzjoni hija proponuta mill-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar u
sekondata mill-Kunsillier Anthony Attard.
Is-Sindku Joe Cordina qal li din hija mozzjoni oħra li ġiet ippreżentata flaħħar minuta biex naħlu l-ħin u ndaħħku n-nies. Huwa qal li l-proposta ta’
ċentru ċiviku ġdid għal-lokalita’ tax-Xagħra twieldet fiż-żmien meta s-Sur
Joseph Spiteri kien Sindku tax-Xagħra u għaldaqstant jaħseb li din ilmozzjoni kellha ssir biex il-Kunsill jaħdem aktar ħalli jakkwista fondi biex
isir proġett ħolistiku li jinkorpora fih uffiċini ġodda tal-Kunsill li jkunu
aċċessibbli għall-pubbliku, latrini ġodda u għassa tal-Pulizija moderna fost
l-oħrajn.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar qal li ma jistax jifhem kif skont is-Sindku,
din il-mozzjoni li tittratta suġġett daqstant importanti bħalma hi laċċessibilita’ hija ħela ta’ ħin. Huwa qal li hija ħaġa gravi ħafna li s-Sindku
jittratta l-aċċessibilita’ bħala xi ħaġa li m’għandhiex tingħata prijorita’. Dr.
Cutajar qal li hu flimkien mal-Kunsillier Anthony Attard qed jipproponu
proġett li huwa finanzjarjament vijabbli bil-għan li dan il-Kunsill isir
aċċessibbli għall-persuni anzjani u dawk b’diżabilita’.
Peress li ma kienx hemm qbil dwar din il-mozzjoni, ittieħed vot. B’żewġ
voti favur u tlieta kontra, din il-mozzjoni ma ġietx approvata.
37.9

Mozzjoni numru 168 – Aċċessibilita’ fil-bini tal-Kunsill Lokali taxXagħra
Is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard qara l-mozzjoni numru 168 bis-suġġett
imsemmi, liema mozzjoni ġiet ippreżentata fl-uffiċċju tal-Kunsill nhar isSibt 10 ta’ Marzu 2018. It-test ta’ din il-mozzjoni huwa kif ġej:

Minuti tal-Kunsill Lokali Ix-Xagħra – Laqgħa Numru 37 – Is-Seba’ Leġislatura

16 ta’ Marzu 2018

13

Premess illi l-Kunsill Lokali tax-Xagħra fl-aħħar ħdax-il sena dejjem
ħadem fl-interess u a benefiċċju tal-persuni l-inqas ixxurtjati filkomunita’ tax-Xagħra;
Illi anke ingħata reviews tajba u anke awards f’dan ir-rigward;
Illi l-istess Kunsill qed jirreġistra riżultati tajba f’kull ambitu inkluż
issa l-asfaltar ta’ Triq Marsalforn u fil-futur qarib l-asfaltar tat-triq li
twasslek min-Nazzarenu lejn il-bajja tar-Ramla l-Ħamra fejn tul dawn
l-aħħar snin sar anke walk-way tal-injam għal aċċess faċli għal persuni
anqas ixxurtjati;
Illi l-istess Kunsill qed jistinka biex jibni sede ġdida fi Vjal it-Tmienja
ta’ Settembru;
Għaldaqstant l-istess Kunsill għandu jesplora kull mod li bih jiġu
ottenuti fondi sabiex jitwettaq proġett sħiħ u ħolistiku u friendly għal
min hu anke anqas ixxurtjat fiżikament, u b’hekk nevitaw anke li
nirrikorru għal piecemeal solutions li ma jsolvu xejn meta dan l-istess
bini ser jitwaqqa’ u jinbena mill-ġdid.
Din il-mozzjoni hija proponuta mis-Sindku Joe Cordina u sekondata millViċi Sindku Aaron Agius u l-Kunsillier Dr. Christian Zammit.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar qal li ma jistax jifhem kif l-asfaltar tat-toroq
huwa b’xi mod relatat mal-aċċessibilita’. Dr. Cutajar qal li hu ma jrid blebda mod inaqqas l-impenn tal-Kunsill f’dak li għandu x’jaqsam ma’
aċċessibilita’ pero’ l-punt hu li dan il-Kunsill ilu għal ħdax-il sena jitmexxa
mis-Sindku Joe Cordina u sa issa ma sar xejn f’dan ir-rigward.
Is-Sindku wieġeb li l-Kunsill Lokali tax-Xagħra, kemm ilu mmexxi minn
maġġoranza Laburista, dejjem ta importanza lill-aċċessibilita’. Fil-fatt, aħna
klassifikajna fit-tieni post fi premju nazzjonali dwar l-aċċessibilita’ fejn
irbaħna s-somma ta’ € 15,000 bħala rikonoxximent tal-ħidma tagħna.
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Is-Sindku Joe Cordina issuġġerixxa lill-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar sabiex
isaqsi lil sieħbu, il-Kunsillier Anthony Attard, sabiex jara għalfejn ilproġett taċ-ċentru ċiviku ma sarx meta hu (is-Sur Attard) kien Sindku taxXagħra.
Il-Kunsillier Anthony Attard qal li kellu bżonn li s-Sindku Joe Cordina
għamel xogħol fix-Xagħra daqs kemm għamel hu meta kien Sindku taxXagħra.
Wara diversi battibekki u peress li ma kienx hemm qbil dwar din ilmozzjoni, ittieħed vot. Bi tliet voti favur u żewġ voti kontra, din ilmozzjoni ġiet approvata.
37.10

Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss

37.10

Il-laqgħa tal-Kunsill intemmet fis-7.15pm u ġiet aġġornata b’mod unanimu
għal nhar it-Tnejn 9 ta’ April 2018 fil-5.30pm b’aġenda li tkun komunikata
aktar ‘il quddiem.

IFFIRMATA
Joe Cordina
Sindku
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