MINUTI
Laqgħa tal-Kunsill Lokali Ix-Xagħra
Is-Seba’ Leġislatura
Laqgħa Numru Erbgħin (40)
9 ta’ April 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
Sarah Galea – Ambaxxatriċi Lokali taż-Żgħażagħ
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.
40.1

Qari tal-ittri ta’ apoloġiji

40.1.1

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

40.2

Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti

40.2.1

Il-Kunsillier Anthony Attard propona emenda għall-paragrafu numru 37.9
li fiha talab li għandha titniżżel l-allegazzjoni li għamel is-Sindku Joe
Cordina fil-konfront tiegħu fir-rigward ta’ kif skont hu, kien qed jidħak bilKunsillier Dr. Kevin Cutajar fiż-żmien tal-kampanja elettorali għallelezzjoni tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra. Is-Sindku Joe Cordina qal li kien
qed jirtira din l-allegazzjoni tiegħu.
Il-Kunsill approva b’erba’ voti favur u astensjoni waħda l-minuti tal-laqgħa
numru 348 li saret nhar il-Ġimgħa 16 ta’ Marzu 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 40.5 tiġi diskussa issa.

40.5

Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsilliera

40.5.1

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-ġimgħat li għaddew inħarġet il-letter of acceptance
lill-kuntrattur Richard Cauchi u qed nistennew li dan ix-xogħol jibda b’mod
immedjat.

40.5.2

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 dan ix-xogħol mistenni jibda wara li jintemm il-perijodu
tas-sottomissjoni tal-appelli skont kif titlob il-Liġi.
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40.5.3

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 l-kuntrattur Mario Mallia
għamel il-manutenzjoni meħtieġa u qed nistennew stima sabiex ikun jista’
jiżdied xi playing equipment ġdid fil-ġnien ta’ quddiem il-Mitħna.

40.5.4

Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq listat ħażin ta’ Triq Ta’ Ġorf. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li x-xogħol ta’
resurfacing ta’ Triq Ta’ Ġorf għandu jsir min-naħa tal-Ministeru għal
Għawdex u ser niċċekkjaw jekk hemmx ħjiel meta ser jibda.

40.5.5

Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq ittalba li ressaq fil-laqgħa preċedenti tal-Kunsill sabiex issir stima għaxxogħol ta’ patching fi Triq l-Arċipriet Ġużepp Diacono u Triq it-Tiġrija. IsSindku wieġeb li għadna qed nistennew din l-istima biex tkun tista’ tiġi
diskussa fil-laqgħa li jmiss.

40.5.6

Il-Kunsillier Dr. Christian Zammit staqsa dwar xi żvilupp kien hemm fuq
it-talba li għamilna lid-Direttorat ta’ Eko Għawdex fi ħdan il-Ministeru għal
Għawdex sabiex issir ir-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-istudju dwar lGħar ta’ Kalipso huwa lest u bħalissa qed jiġi evalwat ir-rapport.

40.5.7

Il-Kunsillier Dr. Christian Zammit staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp
fuq it-talba li għamilna sabiex jitnaddaf u jinfetaħ ix-xelter tal-Pjazza, liema
xogħol ikun iffinanzjat mill-Ministeru għal Għawdex. Is-Sindku Joe
Cordina wieġeb li irċivejna korrispondenza mingħand Angel Saliba,
scientific officer fid-Direttorat tat-Turiżmu fi ħdan il-Ministeru għal
Għawdex, li fiha infurmat lill-Kunsill li din il-proposta ser titressaq
quddiem il-kumitat konċernat għall-konsiderazzjoni tiegħu.

40.5.8

Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq
it-talba li ressaq is-Sur Loretu Portelli ta’ Triq Masri sabiex titneħħa listand taż-żibel li hemm viċin ir-residenza tiegħu. Is-Sindku Joe Cordina

Minuti tal-Kunsill Lokali Ix-Xagħra – Laqgħa Numru 40 – Is-Seba’ Leġislatura

9 ta’ April 2018

3

wieġeb li ser nitkellmu mas-Sur Portelli biex naraw kif l-aħjar li tiġi solvuta
din is-sitwazzjoni.
40.5.9

Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq
it-talba li ressqet is-Sinjura Mary Sultana sabiex jiżdiedu d-doggy bins
f’diversi żoni madwar il-lokalita’ tagħna. Wara diskussjoni, is-Sindku
propona u l-Kunsill qabel li għalissa għandna nwaħħlu doggy bin fil-bidu
ta’ Triq il-Kumittiva minħabba l-ammont kbir ta’ ilmenti li qed nirċievu
mir-residenti ta’ din it-triq.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar propona u l-Kunsill qabel unanimament li
fil-flyers li jinħarġu minn żmien għal żmien biex jippromwovu l-attivitajiet
kulturali, għandna ninkludu avviżi dwar il-ħtieġa tas-separazzjoni tal-iskart,
il-ġranet u l-ħinijiet li fihom jinġabar l-iskart u l-obbligu tas-sidien tal-pets
li għandhom jiġbru l-ħmieġ tal-pets tagħhom biex tinżamm l-indafa.

40.5.10

Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar xi żvilupp kien hemm fuq ittalba li għamilna sabiex isir masterplan għal Pjazza l-Vitorja. Is-Sindku Joe
Cordina wieġeb li l-Ministeru għal Għawdex qabel li ser jagħmel dan ilmasterplan. Is-Sindku qal li l-ewwel fażi ta’ dan il-masterplan ser tkun
tinvolvi konsultazzjoni wiesgħa mal-entitajiet kollha konċernati.

40.3

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti tal-laqgħat b’urġenza

40.3.1

Il-Kunsill approva bi tliet voti favur u żewġ astensjonijiet l-minuti taż-żewġ
laqgħat b’urġenza li saru nhar it-Tlieta 27 ta’ Marzu 2018.
Il-Kunsilliera Dr. Kevin Cutajar u Anthony Attard astjenew minħabba li ma
kinux preżenti għal dawn iż-żewġ laqgħat. Il-Kunsilliera Dr. Kevin Cutajar
u Anthony Attard iddikjaraw li huma jaqblu mad-deċiżjoni tas-Sindku, ilViċi Sindku u l-Kunsillier Dr. Christian Zammit rigward l-għażla tas-Sur
Joseph Sultana għall-unur ‘Ġieħ ix-Xagħra 2018’.

40.4

Komunikazzjonijiet tas-Sindku

40.4.1

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li ninsabu għaddejjin bilpreparamenti tagħna biex niffinalizzaw il-programm ta’ Jum il-Lokalita’.
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Is-Sindku qal li nhar is-Sibt 28 ta’ April 2018, Jum it-tifkira tat-330
Anniversarju mit-Twaqqif tal-Parroċċa tax-Xagħra u Jum il-Lokalita’, ser
isiru numru ta’ attivitajiet għat-tfal flimkien mal-ġenituri tagħhom fillibrerija pubblika ‘Patri Ġiġi Camilleri SJ’ bejn id-9.00am u s-1.00pm. Fis7.00pm issir Quddiesa ta’ radd il-ħajr fil-Knisja Kolleġġjata u Bażilika ta’
Marija Bambina u fit-8.00pm issir serata kommemorattiva fis-sala ‘Dun
Alwiġ Camilleri’ fil-Każin tas-Soċjeta’ Filarmonika Victory. Waqt din isserata, ser jingħata l-unur ‘Ġieħ ix-Xagħra 2018’ lis-Sur Joseph Sultana.
Il-Kunsill qabel ukoll li bħalma sar fis-snin preċedenti, għandu jiġi
organizzat riċeviment fil-foyer tal-Każin għall-pubbliku preżenti.
Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li, fl-assenza tal-istoriku
Għawdxi l-W.R. Mons. Joseph Bezzina, għandna nistiednu lil Dr. Ray
Bondin sabiex jagħti preżentazzjoni dwar early settlements fil-lokalita’
tagħna.
40.4.2

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.
Is-Sindku qal li wara diversi tentattivi li saru biex insibu band li tkun tista’
tagħti Kunċert mużikali fil-Pjazza nhar is-Sibt 30 ta’ Ġunju 2018, il-grupp
Cash & Band flimkien ma’ Jay P aċċettaw li jipparteċipaw f’dan il-festival.
Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li diġa’ intbagħtu l-istediniet lillKunsilli Lokali barranin li aħna ġemellati magħhom u qed nistennew
risposta mingħandhom biex eventwalment ikun jista’ jsir il-booking.
Is-Sindku informa lill-Kunsill li fil-jiem li ġejjin għandha ssir laqgħa fluffiċċju amministrattiv sabiex tiġi koordinata din l-attivita’. Is-Sindku
propona u l-Kunsill qabel ukoll li għandna nikkuntattjaw lil Richard Grech
biex naraw il-possibilita’ li huwa jikkoordina l-attivitajiet kollha relatati
ma’ dan il-festival.

40.4.3

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li għandna nibdew bit-tħejjijiet
tagħna għaż-żjara ta’ grupp ta’ residenti mix-Xagħra f’Chevaigné bejn l-
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Erbgħa 4 u l-Ħadd 8 ta’ Lulju 2018. Huwa qal li wara li nħarġu lapplikazzjonijiet għal dawk interessati, kien hemm disa’ residenti li
irreġistraw l-interess tagħhom biex jipparteċipaw f’din iż-żjara kulturali.
Minħabba n-numru żgħir ta’ residenti li irreġistraw l-interess tagħhom biex
jipparteċipaw f’din l-attivita’, is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li
għandna noħorġu applikazzjoni oħra mill-ġdid biex naraw jekk hemmx
residenti oħra interessati li jipparteċipaw.
40.4.4

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li għandna nibdew bilpreparamenti tagħna għall-organizazzjoni tal-Kunċert tal-Milied li ser isir
fil-Knisja Kolleġġjata u Bażilika ta’ Marija Bambina.
Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel unanimament li l-Kor Voci Angeliche
għandu jagħmel dan il-Kunċert. Ser nitolbu stima lid-direttriċi tal-Kor, isSinjura Grace Vella, bil-għan li tkun tista’ tiġi diskussa fil-laqgħa li jmiss.

40.4.5

Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandha tinħareġ offerta
pubblika (tender) għal xogħol ta’ patching fil-lokalita’.
Huwa propona wkoll u l-Kunsill qabel unanimament li għandu jitwaqqaf
bord ta’ aġġudikazzjoni li jevalwa l-offerti mitfugħa, liema bord ikun
magħmul mis-Sindku Joe Cordina bħala chairman, il-Perita Mariella
Xuereb, l-accountant Anthony Farrugia u l-Avukat Dr. Joseph Grech. IsSegretarju Eżekuttiv Ivan Attard ikun is-Segretarju ta’ dan il-bord.

40.4.6

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li fil-jiem li għaddew irċivejna
korrispondenza mingħand is-Sur Raphael Scerri, Head tal-EAFRD
Managing Authority, li fiha infurmana li l-applikazzjoni tagħna taħt Miżura
4.3 sabiex isir xogħol ta’ resurfacing ta’ diversi toroq rurali fil-lokalita’
tagħna ġiet aċċettata. Għal dan il-proġett ser ningħataw is-somma ta’ €
375,511.73c li tammonta għal 80% tas-somma globali. Is-Sindku qal li lKunsill ser japplika mal-Bord ta’ Ko-Finanzjament sabiex jingħata l-20% li
jkun fadal biex ikun jista’ jiġi implimentat dan il-proġett.
Fid-dawl ta’ dan, is-Sindku propona u l-Kunsill qabel unanimament li
għandu jitwaqqaf bord ta’ aġġudikazzjoni li jevalwa l-offerti mitfugħa,
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liema bord ikun magħmul mis-Sindku Joe Cordina bħala chairman, ilPerita Mariella Xuereb, l-accountant Anthony Farrugia u l-Avukat Dr.
Joseph Grech. Is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard ikun is-Segretarju ta’ dan
il-bord.
40.6

Qari tal-Korrispondenza

40.6.1

Ċirkulari numru 030/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Stedina mill-Patrijiet Agostinjani tal-Belt Valletta.’ Il-Kunsill
innota l-kontenut.

40.6.2

E-mail mingħand Angel Saliba, scientific officer fid-Direttorat tat-Turiżmu
fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex, li fiha qed tinforma lill-Kunsill li lproposta tagħna sabiex isir it-tindif u l-ftuħ tax-xelter tal-Gwerra li nsibu fi
Pjazza l-Vitorja ser titressaq quddiem il-kumitat konċernat għallkonsiderazzjoni tiegħu. Din il-materja diġa’ ġiet diskussa aktar kmieni
matul din il-laqgħa.

40.6.3

E-mail mingħand Vicky Xuereb, Direttur ta’ Eko-Għawdex, li fiha qed
tinforma lill-Kunsill li l-istudju dwar l-Għar ta’ Kalipso huwa lest u
bħalissa qed jiġi evalwat ir-rapport. Il-Kunsill innota l-kontenut.

40.6.4

E-mail mingħand George Refalo, Segretarju Eżekuttiv tar-Reġjun
Għawdex, li fiha qed jinforma lill-Kunsilli Lokali b’sejħa għal proġetti taħt
il-programm Interreg Europe 2014-2020, liema programm huwa iffinanzjat
minn fondi tal-Unjoni Ewropea. Il-Kunsill innota l-kontenut.

40.6.5

E-mail mingħand Mary Rose Attard, rappreżentata tal-Kummissjoni għadDrittijiet ta’ Persuni b’Diżabilita’, li fiha qed tistieden lis-Sindku jew
rappreżentant/a tiegħu sabiex jattendi għal seminar bit-tema ‘Services in
Gozo for Persons with Disability and their Families’ li ser isir nhar ilĦamis 12 ta’ April 2018 f’Għajnsielem. Il-Kunsill innota l-kontenut.

40.6.6

Ċirkulari numru 031/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Preżentazzjonijiet mill-entitajiet mistiedna waqt il-Laqgħa tasSindki u Viċi Sindki 24/03/2018’. Il-Kunsill innota l-kontenut.
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40.6.7

Ċirkulari numru 032/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Reġistrazzjoni għall-iskema WiFiEU’. Il-Kunsill qabel li
għandna nirreġistraw l-interess tagħna biex nipparteċipaw f’din l-iskema.

40.6.8

Ċirkulari numru 033/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Ringrazzjament għall-parteċipazzjoni tagħkom fil-Laqgħa tasSindki u Viċi Sindki 24/03/2018.’ Il-Kunsill innota l-kontenut.

40.6.9

Ċirkulari numru 034/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Performing Rights Society.’ Il-Kunsill innota l-kontenut.

40.6.10

E-mail mingħand Amanda Cassar, research analyst fi ħdan id-Dipartiment
tal-Kummerċ, b’informazzjoni dwar il-Kompetizzjoni Premju Nazzjonali
għal Appoġġ lill-Intrapriża. Applikazzjonijiet jintlaqgħu sa nofsinhar talĠimgħa 27 ta’ April 2018. Il-Kunsill innota l-kontenut.

40.6.11

Ċirkulari numru 035/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsill Lokali
intitolata ‘Seminar Fondi EU’. Dan is-seminar ser jinżamm nhar il-Ġimgħa
18 ta’ Mejju 2018 f’post li għadu jrid jitħabbar. Is-Sindku Joe Cordina
propona u l-Kunsill qabel li għandu jintbagħat rappreżentant tal-Kunsill
għal dan is-seminar informattiv.

40.6.12

E-mail mingħand is-Sur Joseph Sultana li fiha qed jirringrazzja lill-Kunsill
Lokali tax-Xagħra talli għoġbu jonorah bil-Premju ‘Ġieħ ix-Xagħra 2018’,
liema premju ser jingħata waqt iċ-ċerimonja kommemorattiva ta’ Jum ilLokalita’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

40.6.13

Ċirkulari numru 036/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘The call for the 2018 IOPD Award is now open!’. Il-Kunsill
innota l-kontenut.

40.6.14

E-mail mingħand is-Sinjura Margaret Bonello fid-Dipartiment tal-Gvern
Lokali li fiha qed titlob lill-Kunsill Lokali sabiex iġedded il-ħatra tasSinjorina Manolita Farrugia bħala Deputat Segretarju Eżekuttiv tal-Kunsill.
Il-Kunsill qabel unanimament li din il-ħatra għandha tiġġedded b’effett
immedjat.
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40.6.15

Ċirkulari numru 037/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Stedina – Seminar dwar ir-Regolamenti Ġodda ta’ l-Unjoni
Ewropea dwar il-Protezzjoni tad-Data’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

40.6.16

E-mail mingħand Raphael Scerri, head tal-Managing Authority, li fiha qed
jinforma lill-Kunsill Lokali li l-applikazzjoni tagħna għall-finanzjament
taħt Miżura 4.3 li ġiet sottomessa f’April 2017 ġiet aċċettata u ser
ningħataw is-somma ta’ € 375,511.73c (VAT inkluża) biex nimplimentaw
il-proġett ta’ resurfacing ta’ diversi toroq rurali. Din il-materja diġa’ ġiet
diskussa aktar kmieni matul din il-laqgħa.

40.6.17

E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali b’informazzjoni dwar l-attivita’
‘Ask Your MEP’ li ser issir f’Għawdex nhar is-Sibt 28 ta’ April 2018 mill10.30am sa nofsinhar fl-iskola sekondarja tal-Belt Victoria. Il-Kunsill
innota l-kontenut.

40.6.18

E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali b’informazzjoni dwar training
programme għall-Kunsilli Lokali intitolat ‘PA+’: Local Councils’ Training
Programme’. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li sSegretarju Eżekuttiv Ivan Attard għandu jattendi għal dan il-programm ta’
taħriġ.

40.6.19

Ittra mingħand Joe Louis Xiberras, President tax-Xagħra United Football
Club Nursery, li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali florganizazzjoni ta’ tournaments tal-futbol għat-tfal Xagħrin bħala parti miċċelebrazzjonijiet ta’ Jum il-Lokalita’. Is-Sindku Joe Cordina propona u lKunsill qabel li għandna nikkollaboraw max-Xagħra United Football Club
fl-organizazzjoni ta’ din l-attivita’ sportiva bi spiża li ma teċċedix is-somma
ta’ € 200.

40.6.20

Talba mingħand Radu Gheorghe, qualified fitness instructor, sabiex ilKunsill jorganizza kors ieħor ta’ aerobics għar-residenti li jibda fl-aħħar
ġimgħa ta’ April u jintemm f'nofs ix-xahar ta’ Ġunju 2018. Is-Sindku Joe
Cordina propona u l-Kunsill qabel li dan il-kors għandu jiġi organizzat.

40.6.21

Talba mingħand Vincent Stivala għan-nom ta’ Kinetika Gozo sabiex ilKunsill Lokali tax-Xagħra jagħti n-no objection tiegħu sabiex ikunu jistgħu
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jsiru sitt training sessions fuq ir-ramel fil-bajja tar-Ramla l-Ħamra kull nhar
ta’ Sibt filgħodu bejn il-21 ta’ April u s-26 ta’ Mejju 2018. Il-Kunsill qabel
li għandna nagħtu din in-no objection. Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar
astjena fuq din il-materja minħabba kunflitt ta’ interess.
40.6.22

E-mail mingħand is-Sur Julian Zarb, uffiċjal tal-Cultural Diplomacy Unit fi
ħdan il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin, li fiha qed jinforma lill-Kunsill
li l-applikazzjoni tagħna biex nospitaw grupp ta’ madwar tletin diplomatiku
barranin f’Ottubru li ġej ġiet aċċettata. Il-Kunsill innota l-kontenut.

40.6.23

Ittra mid-Direttorat ta’ Eko-Għawdex fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex li
fiha qed jinforma lill-Kunsill li l-applikazzjoni tagħna għal xogħol ta’
restawr fuq l-istatwa tal-Madonna li tinsab fil-bajja tar-Ramla l-Ħamra ġiet
aċċettata u ser ningħataw is-somma ta’ € 9717.30c biex inkunu nistgħu
nimplimentaw dan il-proġett. Il-Kunsill innota l-kontenut.

40.7

Ilmenti mir-residenti

40.7.1

Talba mingħand Marija Anna Micallef ta’ ‘Wellann’, Triq l-Għar ta’ Ninu,
sabiex il-Kunsill jikkunsidra li jorganizza kors edukattiv dwar l-użu tattablet, smartphone, internet eċċ. Il-Kunsill qabel li għandna nikkollaboraw
mal-kumpanija TCTC biex norganizzaw dan il-kors.

40.7.2

Talba mingħand Daphne Sant Caruana għan-nom ta’ Heritage Malta sabiex
issir loading / unloading bay quddiem il-garaxx ta’ Heritage Malta li jinsab
fi Triq l-Imqades qrib it-Tempji tal-Ġgantija. Il-Kunsill qabel li għandna
nressqu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

40.7.3

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex jitneħħew parti missinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar li jinsabu quddiem iċ-Ċirklu taż-Żgħażagħ.
Il-Kunsill qabel li għandna nitkellmu ma’ Dun Joseph Bajada, Direttur taċĊirklu taż-Żgħażagħ, biex naraw x’qed jitlob eżattament.

40.7.4

Talba mingħand Victor Muscat ta’ 110, Triq Ta’ Bullara, sabiex jitranġa
culvert tal-ilma quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir.
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40.7.5

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex il-Kunsill jitlob
formalment lill-Maltapost plc, lill-Bank of Valletta u lill-HSBC sabiex iżidu
jew jirrevedu s-servizz li joffru mill-fergħat tagħhom fil-lokalita’ tagħna.
Wara diskussjoni, il-Kunsill qabel li għandna nagħmlu petizzjoni dwar isservizzi offruti mill-fergħa ta’ Maltapost plc fix-Xagħra sabiex tkun tista’
tiġi iffirmata mir-residenti fl-uffiċċju amministrattiv.

40.7.6

Talba mingħand Marija Sultana ta’ 40A, Triq Jannar, sabiex isir ftit asfalt
quddiem ir-residenza tagħha. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

40.7.7

Talba mingħand Giovann Xerri ta’ ‘Marija Bambina’, Triq l-Għejun, sabiex
issir loading / unloading bay fi sqaq fi Triq 28 ta’ April 1688. Dan għaliex
saru sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar fl-entratura tas-sqaq u għalhekk ilpropjetarji ma jistgħux jidħlu fl-għelieqi tagħhom. Il-Kunsill qabel li
għandna nitkellmu mas-Sur Xerri biex naraw x’qed jitlob eżattament.

40.7.8

Talba mingħand Anthony Bajada ta’ 9, Triq l-Isqof Rużar Farrugia, sabiex
isiru numru ta’ sinjali adekwati li juru d-direzzjoni għat-Tempji talĠgantija. Il-Kunsill qabel li għandna nitkellmu mas-Sur Bajada sabiex
jindikalna s-siti fejn qed jitlob li jitwaħħlu dawn is-sinjali direzzjonali.

40.7.9

Talba mingħand Michael Debrincat ta’ 37A, Triq Parisot, sabiex isiru
sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar quddiem il-Museum of Toys fi Triq Ġnien
Xibla. Il-Kunsill qabel li għandna nressqu din it-talba għall-approvazzjoni
ta’ Transport Malta.

40.7.10

Talba mingħand Louis Vella ta’ ‘Louisiana’, Triq il-Kavallier Lorenzo
Zammit Haber, Xewkija, sabiex titneħħa l-bozza numru 121/63 li tinsab
mad-dar ‘Salve Regina House’, Triq Ġnien Imrik, sabiex ikun jista’
jitwaqqa’ l-bini. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

40.7.11

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex tiġi installata bozza
ġdida fi Triq Ta’ Gajdoru fejn il-belvedere fil-parti ta’ isfel tat-triq. Il-
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Kunsill qabel li għandna nressqu din it-talba għall-approvazzjoni talKorporazzjoni Enemalta.
40.7.12

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex jinħarġu bins
addizjonali fi Pjazza l-Vitorja meta jkun hemm attivitajiet li jkunu ser jiġu
frekwentati minn numru kbir ta’ nies. Il-Kunsill qabel ma’ dan.

40.8

Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-iskeda ta’ pagamenti

40.8.1

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.
Il-laqgħa tal-Kunsill ġiet sospiża fis-7.00pm sabiex il-Kunsill seta’
jiddiskuti xi punti ma’ residenta. Il-laqgħa kompliet fis-7.10pm.

40.9

Mozzjoni numru 169 – L-istat ħażin ta’ Triq Masri

40.9.1

Is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard qara l-mozzjoni numru 169 bis-suġġett
imsemmi, liema mozzjoni ġiet ippreżentata fl-uffiċċju tal-Kunsill nhar itTlieta 3 ta’ April 2018. It-test ta’ din il-mozzjoni huwa kif ġej:
Illi Triq Masri, llum hi waħda mit-toroq prinċipali tar-raħal taxXagħra, użata ħafna kemm min-nies tal-lokal u kif ukoll mit-turisti;

Minuti tal-Kunsill Lokali Ix-Xagħra – Laqgħa Numru 40 – Is-Seba’ Leġislatura

9 ta’ April 2018

12

Illi din it-triq ilha snin sħaħ fi stat ħażin ħafna, minħabba li teħtieġ
wiċċ ġdid, twessiegħ f’partijiet minnha u kif ukoll ilqugħ tajjeb għallilma tax-xita;
Illi r-residenti u l-pubbliku in ġenerali ilhom ħafna jilmentaw malKunsill Lokali tax-Xagħra li taħt ir-responsabbilita’ diretta tiegħu
taqa’ din it-triq u li tiegħu hu d-dmir li jirranġaha;
Illi l-Kunsill Lokali ilu ħdax-il sena jitmexxa mill-Partit Laburista u
daqstant ieħor ilu jkaxkar saqajh biex jindirizza l-problemi ta’ din ittriq;
Illi aħna l-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista hawn taħt iffirmati,
jidhrilna li wasal iż-żmien li l-Kunsill Lokali tax-Xagħra ibiddel irrotta u jieħu ħsieb jirranġa Triq Masri malajr kemm jista’ jkun;
Għaldaqstant, aħna l-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista, hawn taħt
iffirmati, qed nitolbu lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra sabiex jiddeċiedi
minnufih li jibda x-xogħol fuq Triq Masri, jagħtiha wiċċ ġdid,
jwessagħha fejn meħtieġ u jagħmlilha qlugħ għall-ilma tax-xita.
Din il-mozzjoni hija proponuta mill-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar u
sekondata mill-Kunsillier Anthony Attard.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar fetaħ id-diskussjoni billi qal li l-mozzjoni
hija ċara f’dak li qed titlob u m’għandux x’iżid aktar.
Is-Sindku Joe Cordina qal li jekk il-proġett ta’ resurfacing ta’ Triq Masri
ser isir mill-fondi tal-Kunsill, dan ser ikompli jżid id-dejn li għandu lKunsill u dan peress li l-Kunsill għadu qed iħallas il-kontijiet tax-xogħol li
sar fi Triq Marsalforn, liema xogħol kien sar parzjalment minn fondi taliskema tal-Public Private Partnership imnedija minn Gvern Nazzjonalista.
Is-Sindku qal li ġaladarba ntbagħtet ittra lir-residenti ta’ Triq Masri sabiex
dawn jattendu għal-laqgħa tal-lum, kien qed jistenna parteċipazzjoni
qawwija ħafna min-naħa ta’ dawn ir-residenti, xi ħaġa li ma ġratx. Is-
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Sindku stieden lill-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar sabiex isaqsi lil sieħbu, ilKunsillier Anthony Attard, biex jara għalfejn Triq Masri ma tlestietx kollha
fiż-żmien meta hu (s-Sur Attard) kien Sindku tax-Xagħra. Is-Sindku qal li
din it-triq kellha ssir kollha fiż-żmien meta fix-Xagħra ġew asfaltati
ammont konsiderevoli ta’ toroq. Huwa sostna li l-unika problema li hemm
biex isir resurfacing ta’ din it-triq huwa n-nuqqas ta’ fondi li għandna għaddispożizzjoni tagħna. Dan minħabba illi l-Kunsill diġa’ solva l-problema
tal-għargħar li kien hemm f’din it-triq kull meta kienet tagħmel ix-xita.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar qal li s-Sindku Joe Cordina jmexxi lmaġġoranza fil-Kunsill Lokali u għaldaqstant għandu jkun hu li jara
minfejn ser iġib il-fondi biex ikun jista’ jsir dan il-proġett.
Il-Kunsillier Anthony Attard irribatta l-argument tas-Sindku billi qal li fi
Triq Masri hemm problema bil-qlib tal-ilma tax-xita u kien minħabba
f’hekk li din it-triq baqgħet ma saritx fiż-żmien meta hu kien Sindku taxXagħra. Huwa qal li jekk isir budgeting bil-għaqal, għandhom jinstabu
fondi biżżejjed biex isir dan il-proġett. Il-Kunsillier Anthony Attard qal li
jekk dan ma jsirx, dan ifisser li din it-triq mhix prijorita’ għal dan ilKunsill.
Is-Sindku kompla illi bl-istess argument kellha tkun irresponsabbilita’ tas-Sur Attard meta kien Sindku li jara minfejn ser iġib ilfondi biex ikun jista’ jsolvi din il-problema.
Is-Sindku Joe Cordina qal li din it-triq baqgħet ma saritx minħabba li lproġett ta’ rikostruzzjoni ta’ Triq Marsalforn kien għadu ma sarx. Issa li
dan il-proġett ġie finalizzat, huwa propona li hekk kif il-Kunsill ikolli lfinanzi disponibbli, jibda x-xogħol fuq din it-triq. Ta’ min isemmi illi kull
ma fadal toroq biex isiru bit-tarmac fix-Xagħra huma erbgħa – Triq ilKumittiva, parti minn Triq Masri / parti minn Triq Marsalforn, Triq Għajn
Ħosna u parti minn Triq Ġorf.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius qal li hu ser jivvota favur din il-mozzjoni għax
jemmen li dan il-proġett messu ilu ħafna li sar minħabba l-ammont ta’
traffiku li jgħaddi minn din it-triq.
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Il-Kunsillier Dr. Christian Zammit qal li huwa inġust li ngħidu li dan ilKunsill għadu ma implimentax proġett wieħed ta’ asfaltar u/jew
rikostruzzjoni ta’ toroq. Huwa sostna li fl-aħħar tlett snin ġew asfaltati
numru sabiħ ta’ toroq, fosthom Vjal it-Tmienja ta’ Settembru, Pjazza lVitorja u Triq Marsalforn. Dan sar anke bil-koperazzjoni ta’ entitajiet oħra
bħalma huwa l-Ministeru għal Għawdex.
Is-Sindku Joe Cordina u l-Kunsillier Dr. Christian Zammit qalu li huma ser
jivvutaw favur din il-mozzjoni bil-kundizzjoni li nġibu gwida midDipartiment tal-Gvern Lokali minħabba s-sitwazzjoni finanzjarja attwali
tal-Kunsill. Is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard innota li l-budget attwali
tal-Kunsill ma jippermettix li jsir dan il-proġett. Fid-dawl ta’ dan, huwa qal
li ser jitlob direzzjoni mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali biex naraw kif ser
nipproċedu f’dan ir-rigward.
Is-Sindku Joe Cordina ressaq il-mozzjoni għall-vot. Il-mozzjoni ġiet
approvata unanimament.
40.10

Mozzjoni numru 170 – Il-persuni b’diżabilita’ u l-aċċessibilita’ fittoroq tax-Xagħra

40.10.1

Is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard qara l-mozzjoni numru 170 bis-suġġett
imsemmi, liema mozzjoni ġiet ippreżentata fl-uffiċċju tal-Kunsill nhar itTlieta 3 ta’ April 2018. It-test ta’ din il-mozzjoni huwa kif ġej:
Illi mozzjoni numru 168 preżentata u approvata fl-aħħar laqgħa talKunsill Lokali tax-Xagħra mill-Kunsillieri tal-maġġoranza Laburista li
tmexxi l-istess Kunsill kienet tgħid li ‘l-Kunsill fl-aħħar ħdax-il sena
dejjem ħadem fl-interess u a benefiċċju tal-persuni l-anqas ixxurtjati
fil-Komunita’ tax-Xagħra’;
Illi l-istess mozzjoni żiedet tgħid li din il-ħidma tinkludi l-asfaltar tattoroq;
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Illi mhux ċar jekk b’dan, il-proponenti tal-mozzjoni kienux qed
jinkludu l-persuni b’diżabilita’ fost il-persuni anqas ixxurtjati filkomunita’;
Illi lanqas mhu ċar jekk l-istess proponenti kienux qed jissuġġerixxu li
persuni b’diżabilita’ jużaw il-wiċċ asfaltat tat-toroq bħala żona
pedonali aċċessibbli;
Għaldaqstant, aħna l-Kunsillieri tal-Partit Nazzjonalista, hawn taħt
iffirmati, qed nitolbu lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra sabiex jiddeċiedi li:
1. Il-persuni b’diżabilita’ huma ċittadini daqs ħaddieħor u li bl-ebda
mod m’huma ċittadini anqas ixxurtjati; u
2. Fit-toroq kollha asfaltati jew li ser jiġu asfaltati minnu u/jew bil-kooperazzjoni ta’ xi entita’ oħra, jara li skont kif titlob il-Liġi, ikun
hemm żoni pedonali, bħal bankini, li jkunu aċċessibbli biżżejjed
biex ikunu jistgħu jintużaw minn persuni b’diżabilita’ u l-pubbliku
in ġenerali.
Din il-mozzjoni hija proponuta mill-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar u
sekondata mill-Kunsillier Anthony Attard.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar qal li din hija mozzjoni oħra ċara li qed issir
biex tikkjarifika dak li ġie deċiż mill-Kunsill fil-laqgħa preċedenti meta
ttieħed il-vot fuq mozzjoni numru 168 ippreżentata mill-Kunsilliera eletti
f’isem il-Partit Laburista. Huwa qal li ma jistax jifhem kif il-proġett ta’
asfaltar ta’ Triq Għajn Ħosna huwa relatat mal-kunċett ta’ aċċessibilita’ li
dwaru kienet titkellem l-istess mozzjoni.
Is-Sindku Joe Cordina qal li din hija mozzjoni oħra tad-daħk li tiżdied malmozzjonijiet bla sens li ġew ippreżentati fl-aħħar xhur mill-Kunsilliera Dr.
Kevin Cutajar u Anthony Attard. Huwa qal li ma jiftakar fl-ebda każ fejn ilKunsill Lokali tax-Xagħra iddikjara li l-persuni b’diżabilita’ huma b’xi
mod ċittadini li għandhom jiġu stmati inqas minn ħaddieħor. Is-Sindku
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iddikjara li ser jivvota favur din il-mozzjoni allavolja fil-fehma tiegħu
jaħseb li din hija mozzjoni bla sens.
Il-Kunsillier Dr. Christian Zammit qal li ser jastjeni fuq din il-mozzjoni
għall-fatt li fl-aħħar snin il-Kunsill Lokali tax-Xagħra ta prova tal-ħidma
tiegħu favur l-aċċessibilita’ tant li l-Kunsill rebaħ premju f’dan ir-rigward.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar qal li l-Kunsill jaf li għandu uffiċċju
amministrattiv li mhux aċċessibbli skont kif titlob il-Liġi u għal dawn laħħar ħdax-il sena baqa’ ma sar xejn biex jiġi indirizzat dan in-nuqqas. IsSindku Joe Cordina qal li l-Kunsillier Anthony Attard kien jifforma parti
minn Kunsill li kien favur li l-bini eżistenti jitwaqqa’ u minfloku jsir Ċentru
Ċiviku għall-komunita’. Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar qal li l-ħażin qatt
ma għandu jiġi iġġustifikat b’ħażin ta’ ħaddieħor. Huwa tenna li bl-ebda
mod ma jrid iwaqqa’ l-ħidma tal-Kunsill fil-qasam tal-aċċessibilita’ fis-snin
riċenti pero’ jħoss li għad fadal ħafna xi jsir f’dan ir-rigward.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius qal li ser jivvota favur din il-mozzjoni
minħabba li hu jemmen li l-proġetti kollha li jwettaq il-Kunsill għandhom
ikunu aċċessibbli għall-persuni b’diżabilita’. Hu qal li dan urieh biċ-ċar
meta qal li l-bankini li ser isiru bħala parti mill-proġett ta’ asfaltar ta’ Triq
Għajn Ħosna għandhom ikunu aċċessibbli għal persuni b’diżabilita’.
Billi ma kienx hemm qbil dwar din il-mozzjoni, ittieħed vot. B’erba’ voti
favur u astensjoni waħda, din il-mozzjoni ġiet approvata.
40.11

Mozzjoni numru 171 – Il-kondotta fil-laqgħat tal-Kunsill Lokali taxXagħra

40.11.1

Is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard qara l-mozzjoni numru 171 bis-suġġett
imsemmi, liema mozzjoni ġiet ippreżentata fl-uffiċċju tal-Kunsill nhar itTlieta 3 ta’ April 2018. It-test ta’ din il-mozzjoni huwa kif ġej:
Illi aħna l-Kunsillieri tal-Partit Nazzjonalista, hawn taħt iffirmati, qed
ninnotaw li kull ma jmur, qed tinħoloq fil-Kunsill Lokali tax-Xagħra u
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partikolarment waqt il-laqgħat, klima t’esklużjoni u ostilita’ filkonfront tagħna;
Illi aħna konvinti li dan qed isir, sempliċiment għax qed naqdu dmirna
skont il-Liġi bħala oppożizzjoni għall-maġġoranza Laburista li tmexxi
l-Kunsill Lokali tax-Xagħra;
Illi l-insinwazzjonijiet bla bażi u l-offiżi u attakki personali li aħna qed
niġu sottoposti għalihom kontinwament, partikolarment mis-Sindku
Joe Cordina, huma inaċċettabli, għandhom jiġu kundannati u fuq
kollox għandhom jieqfu minnufih;
Illi l-maġġoranza li tmexxi l-Kunsill Lokali tax-Xagħra jeħtieġ li tifhem
li aħna l-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista, għalkemm fil-minoranza,
ġejna eletti demokratikament biex nirrapreżentaw lill-poplu taxXagħra wkoll u li bħala tali jistħoqqilna li niġu rispettati u mismugħa;
Illi aġir xieraq u rispett sħiħ fi ħdan il-Kunsill Lokali tax-Xagħra hu linqas li jista’ jsir biex aħna l-Kunsillieri nservu u nirrapreżentaw
b’mod denju lin-nies li għażluna;
Għaldaqstant, aħna l-Kunsillieri tal-Partit Nazzjonalista hawn taħt
iffirmati, qed nitolbu lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra u lil kull Kunsillier
rappreżentat fih sabiex jikkundanna bla riserva u jwaqqaf minnufih
offiżi u attakki personali fil-konfront ta’ kwalunkwe Kunsillier jew
persuna oħra u jesiġi li kull insinwazzjoni li ssir tkun issostanzjata kif
jixraq, inkella irtirata.
Din il-mozzjoni hija proponuta mill-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar u
sekondata mill-Kunsillier Anthony Attard.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar qal li din il-mozzjoni hija ċara ħafna f’dak li
qed titlob. Huwa qal li jħoss li fil-laqgħat tal-Kunsill ħafna drabi qed tiġi
attakkata l-persuna u mhux l-argument. Is-Sindku ma qabilx ma’ dak li qal
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Dr. Kevin Cutajar. Hu kompla li Dr. Cutajar qed jippretendi li jgħid li jrid
mingħajr ħadd ma jgħidlu xejn.
Is-Sindku Joe Cordina qal li biex ikun hemm ir-rispett bejn il-Kunsilliera,
dan irid jinbena b’mod reċiproku. Huwa qal li kemm ilu jifforma parti millKunsill Lokali tax-Xagħra, sew meta kien fil-minoranza u anke llum meta
qiegħed fil-maġġoranza, dejjem ħadem tajjeb ma’ Kunsilliera li kellhom
rieda tajba. Huwa qal li din il-ħaġa llum mhix issir minħabba l-għamad
politiku tal-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista li l-uniku għan tagħhom hu
li jiskurjaw punti politiċi. Hu kompla billi qal li s-sitwazzjoni marret ħafna
għall-agħar minn meta s-Sur Attard reġa’ irritorna fil-Kunsill. Fil-fatt
qegħdin naraw l-istess antagoniżmu li kien jeżisti meta s-Sur Attard kien
Sindku tax-Xagħra.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar qal li s-Sindku jeħtieġ jifhem li d-dmir taloppożizzjoni huwa wkoll li tikkritika lill-maġġoranza li tmexxi l-Kunsill.
Huwa qal li s-Sindku qed jieħu dan l-aġir ta’ konfrontazzjoni sempliċiment
għax hu iħaddan twemmin politiku differenti minn tiegħu. Dr. Cutajar qal
li, minkejja dan, huwa kburi li hu Nazzjonalist u iddikjara li hekk ser jibqa’.
Is-Sindku ma’ qabilx u qal li hu dejjem ħadem ma’ kulħadd u qatt ma
għażel fuq bażi ta’ opinjoni politika.
Il-Kunsillier Anthony Attard qal li fil-laqgħat tal-Kunsill dejjem għandu
jiġi attakkat l-argument u mhux il-ħajja personali tal-Kunsilliera. Hu qal li
dan huwa l-prinċipju li dejjem ħaddan kull meta serva fil-Kunsill Lokali
tax-Xagħra.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius qal li huwa ser jivvota favur din il-mozzjoni
għax jemmen li għandu jkun hemm rispett ikbar bejn il-Kunsilliera fillaqgħat tal-Kunsill.
Il-Kunsillier Dr. Christian Zammit qal li huwa ser jivvota kontra din ilmozzjoni għax huwa esperjenza biżżejjed dwar kif ikun it-theddid fi żmien
ħamsa u għoxrin sena ta’ Gvern Demokristjan.
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Billi ma kienx hemm qbil dwar din il-mozzjoni, ittieħed vot. Bi tliet voti
favur u tnejn kontra, din il-mozzjoni ġiet approvata.
40.12

Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss

40.12.1

Il-laqgħa tal-Kunsill intemmet fit-7.45pm u ġiet aġġornata b’mod unanimu
għal nhar it-Tnejn 7 ta’ Mejju 2018 fil-5.30pm b’aġenda li tkun komunikata
aktar ‘il quddiem.

IFFIRMATA
Joe Cordina
Sindku
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Ivan Attard
Segretarju Eżekuttiv
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