MINUTI
Laqgħa tal-Kunsill Lokali Ix-Xagħra
Is-Seba’ Leġislatura
Laqgħa Numru Wieħed u Erbgħin (41)
7 ta’ Mejju 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
L-ambaxxatriċi lokali taż-żgħażagħ, is-Sinjorina Sarah Galea, kienet skużata.
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Minuti
Is-Sindku Joe Cordina ippresieda l-laqgħa.
41.1

Qari tal-ittri ta’ apoloġiji

41.1.1

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

41.2

Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti

41.2.1

Il-Kunsill approva unanimament il-minuti tal-laqgħa numru 351 li saret
nhar it-Tnejn 9 ta’ April 2018 wara li jsiru l-korrezzjonijiet 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 41.6 tiġi diskussa issa.

41.6

Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsilliera

41.6.1

Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar xi żvilupp kien hemm fuq ilpetizzjoni li qed issir fl-uffiċċju amministrattiv tal-Kunsill rigward lestensjoni tal-ħinijiet tal-ftuħ tal-fergħa tal-posta fil-lokalita’ tagħna. IsSindku qal li il-pagamenti tal-VAT, tat-taxxa u l-kontribuzzjonijiet tassigurta’ soċjali bdew isiru fil-posta u minflok il-kumpanija żiedet il-ħinijiet
tas-servizzi, din naqqsithom. Il-Kunsillier Anthony Attard qal li x-Xagħra
hija lokalita’ kbir u għaldaqstant jeħtieġ li jkollha fergħa li tkun miftuħa fi
ġranet u ħinijiet konvenjenti għal kulħadd.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius qal li jaf b'diversi residenti mix-Xagħra li
jiġbru l-kollezzjonijiet tal-first day covers li toħroġ il-Maltapost plc u
għaldaqstant jemmen li għandna nagħmlu l-pressjoni neċessarja biex luffiċċju tal-posta jerġa’ jinfetaħ kif kien isir qabel.

41.6.2

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.
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41.6.3

Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq ittalba li għamilna sabiex jiżdied xi playing equipment ġdid fil-ġnien ta’
quddiem il-Mitħna. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li qed nistennew stima
għal dan ix-xogħol.

41.6.4

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 Joe Cordina wieġeb li għadna qed nistennew din l-istima mingħand
Salvu Bonello.

41.6.5

Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar xi żvilupp kien hemm fuq issitwazzjoni ta’ Triq Masri. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li għadna qed
nistennew risposta mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali sabiex ikun jista’ jsir
ix-xogħol ta’ resurfacing ta’ din it-triq. Wara diskussjoni, il-Kunsill qabel li
sakemm nirċievu direzzjoni dwar dan, għandna nagħmlu xogħol ta’
patching temporanju fl-imsemmija triq. Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar qal
li hu ma jaqbilx ma’ dan għax iħoss li għandu jingħata wiċċ ġdid lil din ittriq skont kif ġie deċiż fil-mozzjoni li hu ressaq u ġiet approvata fil-laqgħa
preċedenti tal-Kunsill.

41.6.6

Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar xi żvilupp kien hemm fuq issitwazzjoni ta’ Triq Ta’ Ġorf. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li minn
informazzjoni li għandu, ix-xogħol ta’ resurfacing ta’ din it-triq ser jibda
fil-jiem li ġejjin. Dan ix-xogħol ser ikun iffinanzjat mill-Ministeru għal
Għawdex. Wara diskussjoni, il-Kunsill qabel unanimament li sakemm isir
dan ix-xogħol, għandna nagħmlu xogħol ta’ patching temporanju.

41.6.7

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.

41.6.8

Il-Viċi Sindku Aaron Agius propona u l-Kunsill qabel unanimament li
għandna nibagħtu ittra ta’ ringrazzjament lil Dr. Raymond Bondin għall-
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preżentazzjoni li għamel bit-tema ‘Early Settlements in Xagħra’ waqt iċċerimonja ta’ Jum il-Lokalita'’ li saret nhar is-Sibt 28 ta’ April 2018.
41.6.9

Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar is-sitwazzjoni attwali ta’ ħmieġ li
qed ikun hemm ħdejn il-bring-in-sites ta’ Triq it-Tafla u Triq Għajn
Damma. Is-Sindku wieġeb li x-xogħol fuq l-installazzjoni tac-CCTV
cameras miexi u hu mistenni li kollox ikun jiffunzjona sal-laqgħa li jmiss.
Il-Kunsill qabel li sakemm dawn il-cameras jibdew jiffunzjonaw, għandna
nibagħtu green warden f’dawn iż-żoni biex jissorvelja s-sitwazzjoni.

41.6.10

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
wieġeb li l-problema prinċipali li hemm f’din it-triq hija li ħafna residenti
qed joħorġu ż-żibel kmieni ħafna bil-konsegwenza li l-boroż qed jitqattgħu.
Wara diskussjoni, il-Kunsill qabel li għandna nibagħtu green warden f’din
it-triq biex jissorvelja s-sitwazzjoni.

41.6.11

Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar xi żvilupp kien hemm fuq ittfassil ta’ masterplan għal Pjazza l-Vitorja. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li
l-Ministeru għal Għawdex diġa’ beda jaħdem fuq dan il-masterplan li ser
ikun iffinanzjat mill-istess Ministeru.

41.6.12

Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq
il-mozzjoni li ġiet approvata mill-Kunsill sabiex issir latrina pubblika ġdida
fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li bħalissa
qed jiġi iffinalizzat ir-rapport dwar il-latrini pubbliċi kollha ta’ Għawdex,
liema rapport qed isir mill-Ministeru għal Għawdex. Id-deċiżjonijiet dwar
din il-latrina ser jittieħdu wara li dan ir-rapport ikun konkluż.

41.6.13

Il-Kunsillier Anthony Attard staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq
it-talba li kienet saret mill-Arċipriet tal-Parroċċa Mons. Carmelo Refalo
sabiex isiru żewġ bollards protettivi quddiem iz-zuntier tal-Knisja Bażilika
ta’ Marija Bambina. Is-Sindku wieġeb li għadna qed nistennew il-permessi
neċessarji min-naħa ta’ Transport Malta.
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41.6.14

Il-Kunsillier Anthony Attard ġibed l-attenzjoni tal-Kunsill dwar xogħol
ħażin li sar riċentament viċin il-Knisja Bażilika ta’ Marija meta sar xi
xogħol ta’ trenching min-naħa tal-Korporazzjoni Enemalta. Il-Kunsill qabel
li għandna niġbdu l-attenzjoni tal-imsemmija Korporazzjoni dwar dan.

41.3

Approvazzjoni tal-audited financial statements għas-sena 2017

41.3.1

Is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard ippreżenta lill-Kunsill kopja talfinancial statements għas-sena 2017 bl-aġġustamenti li saru mill-awdituri
waqt il-proċess tal-awditjar.
Il-Kunsill approva bi tliet voti favur u żewġ astensjonijiet dawn l-audited
financial statements li ser jintbagħtu lill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali u
lid-Dipartiment tal-Gvern Lokali.

41.4

Approvazzjoni tal-quarterly financial report għall-perijodu JannarMarzu 2018

41.4.1

Is-Sindku Joe Cordina ippreżenta lill-membri tal-Kunsill il-quarterly
financial report għall-perijodu Jannar-Marzu 2018. Dan ir-rapport juri li
bejn l-1 ta’ Jannar u l-31 ta’ Marzu 2018, il-Kunsill kellu bilanċ finanzjarju
ta’ € 23,045.
Dan ir-rapport finanzjarju ġie approvat bi tliet voti favur u żewġ
astensjonijiet.

41.5

Komunikazzjonijiet tas-Sindku

41.5.1

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li matul il-ġimgħa li għaddiet
ingħata bidu għax-xogħol ta’ resurfacing ta’ parti minn Triq Għajn Ħosna,
liema xogħol qed isir mill-Kunsill b’finanzjament mill-Ministeru għal
Għawdex. Is-Sindku qal li peress li l-offerta sottomessa mill-kumpanija
Road Construction Co. Limited ġiet irħas mis-somma ta’ € 150,000, saret
talba lill-Ministeru għal Għawdex sabiex is-somma dovuta tingħata kollha.
Fuq mistoqsija tal-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar, is-Sindku Joe Cordina
iċċara li l-parti tat-triq li ser tiġi asfaltata hija l-ewwel biċċa ta’ kif jispiċċa
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l-asfaltar preżenti u dan sakemm isservi s-somma li ngħatajna għal dan ixxogħol.
41.5.2

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 llum irċivejna stima mingħand is-Sur Richard Grech dwar
il-Kunċert mużikali li huwa propost li jsir fi Pjazza l-Vitorja nhar is-Sibt 30
ta’ Ġunju. Din l-istima tammonta għas-somma ta’ € 44,100. Is-Segretarju
Eżekuttiv Ivan Attard ġibed l-attenzjoni tal-Kunsill li s-sitwazzjoni
finanzjarja attwali tal-Kunsill ma tippermettix li nidħlu għal spiża ta’ din
ix-xorta.
Is-Sindku fakkar li matul din il-leġislatura, il-Kunsill għadu ma organizzax
attivita’ kulturali fuq skala kbira u jaħseb li wasal iż-żmien li niddedikaw
parti mill-allokazzjoni finanzjarja tagħna għal dan. Wara diskussjoni, huwa
propona u l-Kunsill qabel li din l-attivita’ għandha ssir u għalhekk għandna
niltaqgħu mas-Sur Richard Grech, il-koordinatur ta’ dawn l-attivitajiet,
sabiex innaqqsu kemm jista’ jkun mill-ispejjeż ta’ din l-attivita’.

41.5.3

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li għandna nibdew bit-tħejjijiet
tagħna għaż-żjara ta’ grupp ta’ residenti mix-Xagħra f’Chevaigné bejn lErbgħa 4 u l-Ħadd 8 ta’ Lulju 2018. Huwa qal li wara li l-Kunsill ħareġ
avviż ieħor lir-residenti li jixtiequ jipparteċipaw f’din il-mawra kulturali, ilgrupp totali huwa iffurmat minn sitta u għoxrin persuna.
Fid-dawl ta’ dan, is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li għandha tiġi
organizzata laqgħa għal dawk li irreġistraw l-interess tagħhom sabiex ikunu
jistgħu jiġu ibbukkjati l-biljetti tal-ajru. Fuq proposta tal-Kunsillier Dr.
Christian Zammit, il-Kunsill qabel li għandna nikkuntattjaw lill-Air Malta
biex naraw x’pakkett jistgħu joffrulna għall-grupp li ser jattendi għal din iżżjara kulturali.

41.5.4

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li fil-ġimgħat li għaddew, lAwtorita’ tal-Ippjanar nediet skema intitolata ‘Sebbaħ il-Lokal’ bil-għan li
tassisti finanzjarjament lill-Kunsilli Lokali li jixtiequ jwettqu proġetti ta’
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tisbieħ fil-lokalitajiet tagħhom. Wara diskussjoni, is-Sindku propona u lKunsill qabel li għandna nissottomettu applikazzjoni biex nirċievu
finanzjament għax-xogħol tat-tneħħija tal-wires fi Pjazza l-Vitorja, liema
xogħol ser isir mill-kuntrattur Richard Cauchi wara li ħarġet sejħa għallofferti.
41.5.5

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li fil-jiem li għaddew
issottomettejna l-applikazzjoni tagħna quddiem l-Awtorita’ tal-Ippjanar
sabiex isir ix-xogħol tant meħtieġ ta’ konservazzjoni u restawr fuq l-istatwa
tal-Madonna li tinsab fil-bajja tar-Ramla l-Ħamra. Dan ix-xogħol ser isir
mill-Kunsill Lokali b’finanzjament li rċieva mill-Ministeru għal Għawdex.
Fid-dawl ta’ dan, is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li għandna
niċċekkjaw mal-Perita Mariella Xuereb biex naraw nistgħux noħorġu lofferta, soġġetta li jkollna l-permessi neċessarji. F’każ li l-Perita tagħtina lgo ahead, il-Kunsill qabel unanimament li din l-offerta għandha tinħareġ
minnufih.

41.7

Qari tal-Korrispondenza

41.7.1

Ċirkulari numru 038/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Informazzjoni fuq Latrini Pubbliċi’. L-informazzjoni mitluba
diġa’ ġiet mgħoddija lill-Assoċjazzjoni mis-Segretarju Eżekuttiv.

41.7.2

E-mail mingħand is-Sur Frank Buhagiar, rappreżentant tal-Kummissjoni
għad-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilita’, li fiha qed jistaqsi dwar xi pjanijiet
għandu l-Kunsill Lokali tax-Xagħra sabiex l-uffiċini amministrattivi tiegħu
jsiru aċċessibbli għall-anzjani u persuni b’diżabilita’. Wara diskussjoni, ilKunsill qabel li għandna nippruvaw inġibu xi fondi min-naħa tasSegretarjat għall-Anzjani u l-Persuni b’diżabilita’ għal dan il-għan.

41.7.3

E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha d-Dipartiment qed
jistieden lill-Kunsilli Lokali sabiex jattendu għal seminar informattiv dwar
il-programm Interreg Europe iffinanzjat minn fondi tal-Unjoni Ewropea.
Dan is-seminar sar nhar il-Ġimgħa 4 ta’ Mejju 2018 fil-Belt Valletta. IlKunsill innota l-kontenut.
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41.7.4

E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali b’informazzjoni dwar ilpopolazzjoni stmata għal kull lokalita’ f’Malta u Għawdex fl-1 ta’ Jannar
2017. Il-Kunsill innota l-kontenut.

41.7.5

Ċirkulari numru 039/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Sky Classics’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

41.7.6

Ċirkulari numru 040/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Linji Gwida għall-aġġudikazzjoni ta’ tenders’. Il-Kunsill innota
l-kontenut.

41.7.7

Ċirkulari numru SPI 3/2018 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali
intitolata ‘Skema ta’ Tagħlim u Proġetti Edukattivi fil-Komunita’. IlKunsill innota l-kontenut.

41.7.8

Ċirkulari numru 041/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Sit Protezzjoni tad-Data’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

41.7.9

E-mail mingħand is-Sur Antoine Busuttil, head revenue assurance talKorporazzjoni Enemalta, li fiha qed jinforma lill-Kunsill li l-ispiża biex jiġi
installat meter tad-dawl ħdejn il-bring-in-sites tat-Tafla tammonta għassomma ta’ € 2518. Il-Kunsill approva din l-ispiża.

41.7.10

E-mail mingħand Maria Spiteri li fiha qed tistieden lill-Kunsilli Lokali
sabiex jipparteċipaw f’inizjattiva li permezz tagħha l-faċċati tal-uffiċini
amministrattivi u bini pubbliku ieħor jinxtegħlu blu jew vjola biex titqajjem
kuxjenza dwar il-kundizzjoni ta’ Fibromyalgia (FM) jew Myalgic
Encephalomyelitis. Il-Kunsill innota l-kontenut.

41.7.11

Ċirkulari numru 042/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Minuti tal-Laqgħa tal-Eżekuttiv Nru. 6’. Il-Kunsill innota lkontenut.

41.7.12

E-mail mingħand George Refalo, Segretarju Eżekuttiv tar-Reġjun
Għawdex, li fiha qed jinforma lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra li kien hemm
student ieħor mix-Xagħra li ikkwalifika sabiex jipparteċipa fil-Festival des
Lyceens et Apprentis – European Orchestra – Region Aquitane. Is-Sur
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Refalo qed jistaqsi dwar il-possibilita’ li l-Kunsill jgħin lil dan l-istudent
billi jħallaslu l-ispejjeż tal-biljetti tal-ajru.
Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li għandna nikkollaboraw f’din linizjattiva. Fuq suġġeriment tal-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar, il-Kunsill
qabel li għandna nibdew nistiednu lil dawn l-istudenti Xagħrin biex
jipparteċipaw f’attivitajiet kulturali li jorganizza l-Kunsill matul is-sena.
41.7.13

Ċirkulari numru 043/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Workshop – Proġett MOBILITAS’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

41.7.14

Ċirkulari numru 046/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘SkolaSajf 2018’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

41.7.15

E-mail mingħand il-fotografu Daniel Cilia li fiha qed jitlob lil kull Kunsill
Lokali f’Għawdex sabiex jagħżel tliet personalitajiet mil-lokalita’ rispettiva
bil-għan li jkun jista’ jittieħed ritratt tagħhom li jiġi esebit fit-telgħa taċĊittadella bħala parti mill-attivita’ Gozo Live. Il-Kunsill innota l-kontenut.

41.7.16

E-mail mingħand Yana Spiteri, segretarja amministrattiva tal-kumpanija
LESA, li fiha qed tinforma lis-Sindki b’kampanja edukattiva dwar eco
issues u traffic management fil-lokalitajiet. Il-Kunsill innota l-kontenut.

41.7.17

Ċirkulari numru 047/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Ħaddiema fuq Skemi mal-Kunsilli Lokali – Laqgħa Nru. 2’. IlKunsill innota l-kontenut.

41.7.18

Ċirkulari numru 048/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Bordijiet ta’ Aġġudikazzjoni Kuntratti’. Il-Kunsill innota lkontenut.

41.7.19

E-mail mingħand is-Sur Adrian Mifsud, Direttur responsabbli għallKunsilli Lokali, li fiha qed jinforma lill-Kunsill li l-ħatra ta’ Manolita
Farrugia bħala Deputat Segretarju Eżekuttiv tal-Kunsill ġiet approvata
b’effett mill-4 ta’ April 2018. Il-Kunsill innota l-kontenut.
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41.7.20

E-mail mingħand Ritianne Buhagiar, urban/trasport planner, li fiha qed
tinforma lill-Kunsilli Lokali b’żewġ seminars informattivi li ser isiru nhar
it-Tlieta 8 u l-Erbgħa 9 ta’ Mejju f’Għawdex dwar kif il-Kunsilli Lokali
għandhom jipprijoritizzaw l-isfidi li jiltaqgħu magħhom fil-lokalitajiet
rispettivi tagħhom. Il-Kunsill innota l-kontenut.

41.7.21

E-mail mingħand il-Perit Teddie Busuttil għan-nom tal-klijenti tiegħu
Mariella u Stephen Portelli ta’ ‘Aquila Court’, Flat 11, Triq it-Tempju, Qala
Għawdex li fiha qed jitolbu n-no objection tal-Kunsill sabiex ikunu jistgħu
jirrilaxxaw garanzija bankarja li kienu għamlu għal xogħol li kien sar
f’residenza privata fi Triq Ġnien Imrik. Il-Kunsill qabel li għandna nagħtu
din in-no objection.

41.7.22

Ċirkulari numru SPI 4/2018 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali
intitolata ‘Monumenti f’Malta u Għawdex’. L-informazzjoni rikjesta ġiet
mgħoddija mis-Segretarju Eżekuttiv.

41.7.23

E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali b’informazzjoni dwar lInternational Mayors Forum li ser isir f’Malawi bejn is-16 u t-18 ta’ Mejju
2018. Il-Kunsill innota l-kontenut.

41.7.24

Ċirkulari numru 049/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Seminar Vjolenza Domestika’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

41.7.25

E-mail mingħand Carmel Attard, Segretarju tal-Azzjoni Kattolika, li fiha
qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali fl-organizazzjoni ta’ attivita’
kulturali nhar il-Ħadd 20 ta’ Mejju 2018 fl-okkażjoni ta’ Jum l-Omm. IlKunsill qabel li għandna nikkollaboraw fl-organizazzjoni ta’ din l-attivita’
bi spiża li ma teċċedix is-somma ta’ € 150.

41.7.26

E-mail mingħand Christine Camilleri, Segretarja tal-Kunsill Malti għasSettur tal-Volontarjat, b’informazzjoni dwar laqgħa għall-għaqdiet soċjali
tal-lokalita’ tagħna, liema laqgħa ser issir nhar it-Tnejn 14 ta’ Mejju 2018
fis-6.00pm fl-uffiċċju tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra. Il-Kunsill innota lkontenut.
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41.7.27

Ittra mingħand Arthur Farrugia, President tal-Għaqda tal-Briju tal-festa ta’
Marija Bambina, li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali florganizazzjoni ta’ attivita’ bit-tema ’45 Sena Inkurunata’ li ser issir nhar ilĠimgħa 7 ta’ Settembru 2018, lejliet il-festa ta’ Marija Bambina. Il-Kunsill
qabel li għandna niltaqgħu mas-Sur Farrugia rigward din it-talba qabel ma
tittieħed deċiżjoni dwarha.

41.7.28

E-mail mingħand Doreen Camilleri għan-nom tal-Ministeru għal Għawdex
li fiha qed tinforma lill-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex b’Quddiesa
organizzata mill-Ministeru għal Għawdex fl-okkażjoni ta’ Jum l-Omm,
nhar il-Ħadd 13 ta’ Mejju 2018 fl-10.00am fis-Santwarju Nazzjonali talMadonna Ta’ Pinu. Il-Kunsill innota l-kontenut.

41.7.29

E-mail mill-MEUSAC li fiha qed issir stedina lill-Kunsilli Lokali ta’ Malta
u Għawdex sabiex jattendu għal seminar informattiv bit-tema ‘EEA and
Norway Grants Fund for Regional Cooperation – Call for Proposals’, liema
seminar ser isir nhar il-Ħamis 17 ta’ Mejju 2018 fil-lukanda Dolmen f’San
Pawl il-Baħar. Il-Kunsill innota l-kontenut.

41.7.30

E-mail mingħand Charlene Mercieca Magro, Waste Recycling Officer talkumpanija Greenpak, li fiha qed tinforma lill-Kunsilli Lokali bilGreenPak’s Local Council Awards. Il-Kunsilli Lokali jistgħu jinnominaw
lilhom infushom għal dan il-premju annwali sa mhux aktar tard minn nhar
il-Ġimgħa 18 ta’ Mejju 2018.
Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna ninnominaw
lilna nfusna għal dan il-premju minħabba l-fatt li fl-aħħar xhur ġie reġistrat
titjib fil-klassifika tagħna meta l-figuri ġew ikkumparati ma’ dawk tas-sena
li għaddiet.

41.7.31

Ċirkulari numru 05/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Taħriġ għall-Kunsilliera, membri tal-Kunsill u Segretarji fuq
Evalwazzjoni ta’ tenders fuq is-sistema EPPS’. Għas-Sindki u l-Kunsilliera
Għawdxin, dan it-taħriġ ser isir nhar il-Ġimgħa 8 ta’ Ġunju bejn nofsinhar
u s-2.00pm fl-uffiċċju tar-Reġjun Għawdex. Il-Kunsill innota l-kontenut.
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41.7.32

Ittra mingħand il-Grupp tal-Abbatini tal-Parroċċa tax-Xagħra li fiha dan ilGrupp qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill fl-organizazzjoni ta’ attivita’
kulturali bħala parti mill-festa ta’ Marija Bambina, liema attivita’ ser issir
nhar il-Ħadd 26 ta’ Awwissu 2018 fit-8.30pm. Il-Kunsill qabel li għandna
nikkollaboraw fl-organizazzjoni ta’ din l-attivita’ bi spiża li ma teċċedix issomma ta’ € 250.

41.7.33

E-mail mingħand Josmar Azzopardi, group scout leader tax-Xagħra Scouts
Group, li fiha dan il-grupp qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill florganizazzjoni ta’ attivita’ kommemorattiva li ser tfakkar l-għaxar
anniversarju mit-twaqqif mill-ġdid tax-Xagħra Scouts Group. Din l-attivita’
ser issir nhar il-Ħadd 20 ta’ Mejju 2018. Il-Kunsill qabel li għandna
nikkollaboraw fl-organizazzjoni ta’ din l-attivita’ bi spiża li ma teċċedix issomma ta’ € 200.

41.7.34

E-mail mingħand Josette Cremona, Assistant Principal fid-Dipartiment talKultura fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex, li fiha qed tinforma lill-Kunsill
li l-attivita’ biex tikkommemora l-irvellijiet tas-Sette Giugno ser issir nhar
il-Ħamis 7 ta’ Ġunju 2018 fix-Xagħra. L-attivita’ tibda b’Quddiesa fid9.30am fil-Knisja Bażilika ta’ Marija Bambina segwita minn re-enactment
fi Pjazza l-Vitorja u ċerimonja tat-tqegħid ta’ fjuri f’riġlejn il-plakka li
tfakkar lil Ġużeppi Bajada. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill
qabel li bħalma sar fis-snin l-imgħoddija, aħna nieħdu ħsieb biss lorganizazzjoni tal-Quddiesa fil-Bażilika.

41.8

Ilmenti mir-residenti

41.8.1

Talba mingħand il-Kunsillier Dr. Christian Zammit sabiex isiru żewġ crash
barriers fl-ewwel żewġ kisriet min-Nazzarenu lejn ir-Ramla fi Triq Għajn
Ħosna. Il-Kunsill qabel li għandna nirreferu din it-talba għall-attenzjoni talPerit Edward Scerri.

41.8.2

Talba mingħand Josephine Galea ta’ 12, Triq Ġnien Xibla, sabiex issir
communal reserved parking bay għad-disabled fi Vjal it-Tmienja ta’
Settembru quddiem ir-residenza ‘Vittorja’ fl-imsemmija triq. Il-Kunsill
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qabel li għandna nressqu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport
Malta.
41.8.3

Talba mingħand Charlie Bugeja ta’ ‘Paradise’, Triq Klula, Santa Luċija
(limiti ta’ Kerċem), sabiex isiru sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar faċċata ta’
sqaq fi Triq 28 ta’ April 1688 minħabba li hu mhux qed ikun jista’ jidħol u
joħroġ mill-isqaq. Il-Kunsill qabel li għandna nressqu din it-talba għallapprovazzjoni ta’ Transport Malta.

41.8.4

Talba mingħand Eżekjel Grima għan-nom tal-Każin tal-Banda Victory
sabiex issir rampa bis-siment fil-ġenb tal-istess każin fi Triq Franġisk
Camilleri. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

41.8.5

Talba mingħand Charles Sultana ta’ 106, Triq Ġnien Xibla, sabiex
tinżebagħ il-bankina quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir.

41.8.6

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex isir stop sign bejn Triq
Brieret u Triq Ta’ Karkar. Il-Kunsill qabel li għandna nressqu din it-talba
għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

41.8.7

Talba mingħand Victor Vella ta’ ‘Vella Farmhouse’, Triq Marsalforn,
sabiex titranġa l-bankina quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li
dan ix-xogħol għandu jsir.

41.8.8

Talba mingħand Mons. Carmelo Hili ta’ ‘Ave Maria’, Triq Ġnejna, sabiex
titranġa l-bankina quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir.

41.8.9

Talba mingħand Eucharist Sultana ta’ 94, Triq Sant’Anton, sabiex titranġa
l-bankina u t-tappiera ta’ quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li
dan ix-xogħol għandu jsir.

41.8.10

Talba mingħand Daniela Attard ta’ ‘Gardenia’, Triq Parisot, sabiex isiru
sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar u mera faċċata tal-blokka appartamenti
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fejn toqgħod hi. Dan minħabba li r-residenti f’dawn l-appartamenti qed
ikollhom problema biex joħorġu l-vetturi tagħhom mill-garaxx meta jkun
hemm karozzi ipparkjati fuq in-naħa tal-oħra tat-triq.
Il-Kunsill qabel li għandna nitolbu lis-Sinjura Attard sabiex iġġib lapprovazzjoni bil-miktub tas-sid tar-residenza tal-faċċata qabel inressqu din
it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.
41.8.11

Talba mingħand Mario Camilleri ta’ 79, Triq Jannar, sabiex titranġa rampa
għall-għelieqi li hemm fi Triq it-Tafla. Il-Kunsill qabel li għandna
niċċekkjaw mar-resident dwar fejn tinsab eżattament din ir-rampa.

41.8.12

Talba mingħand Victor Curmi ta’ 24, ‘Hena u Sliem’, Triq Dun Vinċenz
Cauchi, sabiex tiġi installata bozza ġdida fil-kantuniera bejn Triq Dun
Vinċenz Cauchi u Triq George Mc Adam. Il-Kunsill qabel li għandna
nirreferu din it-talba għall-approvazzjoni tal-Korporazzjoni Enemalta.

41.8.13

Talba mingħand Francis Attard ta’ 55, Triq il-Mitħna, sabiex il-parti tat-triq
quddiem ir-residenza tiegħu titranġa bis-siment. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir.

41.8.14

Talba mingħand Angel Mercieca ta’ ‘Sweet Lord’, Triq Franġisk Camilleri,
sabiex issir loading / unloading bay fi Triq it-Tiġrija quddiem Trejqet Ġorġ
Cini. Il-Kunsill qabel li għandna nieħu parir mingħand Transport Malta
rigward din it-talba.

41.8.15

Talba mingħand Dominic Sultana ta’ 40A, Triq Jannar, sabiex il-Kunsill
jibgħat nota jew ċirkulari lir-residenti kollha ta’ Triq Jannar sabiex il-boroż
taż-żibel jew oġġetti oħra taż-żibel jitpoġġew quddiem id-djar tagħhom u
ma jitpoġġewx quddiem ta’ ħaddieħor. Il-Kunsill qabel li din in-nota
għandha tintbagħat fid-djar kollha tax-Xagħra u r-residenti jiġu mwissija
dwar il-multi li hemm għal min ma jossevax ir-regoli tal-ġbir tal-iskart.

41.8.16

Talba mingħand Luċija Said ta’ 56, Triq Tas-Sruġ, sabiex il-Kunsill jitlob
formalment lil Transport Malta ħalli s-servizz tat-trasport pubbliku fix-
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Xagħra jiġi estiż fiż-żona tas-Sruġ u l-Kortoll. Il-Kunsill aċċetta din ittalba.
41.8.17

Talba mingħand Joseph Rapa ta’ 38, Triq Sant’Anton, sabiex jitranġa ħajt
tas-sejjieħ imwaqqa’ għat-triq fi sqaq fi Triq it-28 ta’ April 1688. Il-Kunsill
qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

41.8.18

Talba mingħand Emmanuel Sultana ta’ Triq San Ġużepp sabiex titranġa
rampa bis-siment fl-inħawi tal-Għeżien. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.

41.8.19

Talba mingħand Lino Muscat ta’ 16, Triq l-Ispiera, sabiex isiru sinjali slow
f’din it-triq minħabba ż-żwiemel. Il-Kunsill qabel li għandna nressqu din ittalba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

41.8.20

Talba mingħand Benigno Saliba ta’ 58, Triq il-Mitħna, sabiex isir xi xogħol
ħalli l-ilma li jinżel mit-triq jibda jaqleb għal fuq in-naħa l-oħra. Il-Kunsill
qabel li għandna nirreferu din it-talba lill-Perita Mariella Xuereb sabiex
naraw kif nistgħu nsolvu din il-problema.

41.8.21

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex il-Kunsill jiċċekkja
mad-Dipartiment tal-Artijiet rigward l-esproprijazzjoni li kellha ssir ta’
parti minn Triq Ta’ Karkar u Triq Ta’ Sansuna. Il-Kunsill aċċetta din ittalba.

41.8.22

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex il-Kunsill jiġbed lattenzjoni tal-Awtorita’ tas-Saħħa u s-Sigurta’ rigward is-sitwazzjoni
preżenti wara xogħol li sar fi Triq Parisot fil-parti li għadha ma twessgħetx.
Il-Kunsill aċċetta din it-talba.

41.8.23

Talba mingħand il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar biex terġa’ tiġi installata ttabella b’informazzjoni dwar il-Knisja Bażilika li kien hemm maġenb ilKnisja u li nqalgħet meta sar ix-xogħol ta’ asfaltar fi Pjazza l-Vitorja. IlKunsill qabel li għandna niċċekkjaw min kienet l-entita’ responsabbli millinstallazzjoni ta’ dawn il-plalek informattivi u niġbdu l-attenzjoni dwar dan.

Minuti tal-Kunsill Lokali Ix-Xagħra – Laqgħa Numru 41 – Is-Seba’ Leġislatura

7 ta’ Mejju 2018

15

41.9

Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-iskeda ta’ pagamenti

41.9.1

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.

41.10

Mozzjoni numru 172 – L-istat tal-miżbla tal-Qortin

41.10.1

Is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard qara l-mozzjoni numru 172 bis-suġġett
imsemmi, liema mozzjoni ġiet ippreżentata fl-uffiċċju tal-Kunsill nhar itTnejn 30 ta’ April 2018. It-test ta’ din il-mozzjoni huwa kif ġej:
Illi l-miżbla tal-Qortin, għalkemm mhux fir-responsabbilita’ diretta
tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra, tinsab ġewwa l-konfini tar-raħal taxXagħra u bħala tali, l-imsemmi Kunsill għandu interess sħiħ dwar
x’qed jiġri hemmhekk;
Illi aħna l-Kunsilliera hawn taħt iffirmati, ilna nsaqsu lill-maġġoranza
Laburista li tmexxi l-Kunsill dwar l-istat tal-miżbla tal-Qortin, iżda linformazzjoni li qed ningħataw hi ferm xotta u mhux ta’ sodisfazzjon
għalina u l-poplu Xagħri li nirrapreżentaw;
Illi fuq talba tagħna l-Kunsilliera, hawn taħt iffirmati, jidher li saret
laqgħa ma’ Dr. Jose’ Herrera, il-Ministru konċernat, iżda li għaliha
attenda s-Sindku tax-Xagħra Joe Cordina waħdu;
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Illi wara din il-laqgħa, Cordina rrapporta lill-Kunsill li skont ilMinistru, ix-xogħlijiet fis-sit tal-miżbla tal-Qortin qed isiru u li lobjettiv tal-Gvern hu li kif kien maħsub oriġinarjament mill-Gvern
preċedenti, is-sit jiġi trasformat f’park tal-familja;
Illi dan l-objettiv hu tajjeb, iżda aħna l-Kunsilliera hawn taħt iffirmati
jidhrilna li l-Kunsill mhux qed jiġi involut u qed jinżamm kważi
kompletament fil-għama;
Illi ladarba l-miżbla tal-Qortin tinsab fil-konfini tax-Xagħra, dan
mhux aċċettabbli;
Illi l-proponent Anthony Attard qed iressaq din il-mozzjoni għax
jidhirlu li hu d-dover tiegħu li jagħmel dan minħabba li hu ġie fdat
direttament mis-Sindku bid-dekasteru li jikkonċerna s-suġġett talistess mozzjoni;
Għaldaqstant, aħna l-kunsillieri tal-Partit Nazzjonalista hawn taħt
iffirmati qed nitolbu lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra sabiex jiddeċiedi
dan li ġej:
1. Jikkundanna l-fatt li wara li s-Sindku Joe Cordina attenda waħdu llaqgħa mal-Ministru Jose’ Herrera, dan għadu ma ndenjax ruħu
jsegwi s-sitwazzjoni u jaġġorna lill-Kunsill regolarment kif jixraq;
2. Minnufih il-Kunsill jitlob lill-Ministru Herrera jibgħat uffiċjal li jaf
sew x’qed jiġri fil-miżbla tal-Qortin ħalli jagħti spjega sħiħa u
dettaljata fil-laqgħa tal-Kunsill;
3. Il-Kunsill bi ftehim mal-Ministeru ta’ Dr. Herrera, jistabbilixxi
miri komuni li jistgħu u għandhom jiġu mwettqin fis-sit tal-miżbla
tal-Qortin u
4. F’każ li l-Ministru Dr. Herrera jdum aktar minn ħmistax biex
jikkopera mal-Kunsill dwar is-sit tal-miżbla tal-Qortin, l-istess
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Kunsill joħroġ stqarrija pubblika biex jinforma lill-pubbliku firrigward u wkoll biex jixpruna lill-awtoritajiet jagħtu każ tal-vuċi
tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra li hi wkoll il-vuċi tal-poplu taxXagħra.
Din il-mozzjoni hija proponuta mill-Kunsillier Anthony Attard u sekondata
mill-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar.
Il-Kunsillier Anthony Attard qal li l-mozzjoni hija ċara ħafna f’dak li qed
titlob. Huwa qal li din hija sitwazzjoni li qed tiġi ripetuta f’diversi
okkażjonijiet, fejn is-Sindku jattendi għal diversi laqgħat waħdu mingħajr
ma jistieden lill-Kunsilliera kollha.
Is-Sindku Joe Cordina qal li din hija mozzjoni oħra tad-daħk minn sensiela
ta’ mozzjonijiet li qed jitressqu f’dawn l-aħħar xhur. Huwa qal li dwar ilproġett tar-rijabilitazzjoni tal-miżbla tal-Qortin, qatt ma saret laqgħa malentitajiet konċernati la fi żmien il-Gvernijiet preċedenti u lanqas filleġislatura li għaddiet. Huwa qal li fl-unika darba li attenda għal laqgħa
dwar dan is-suġġett mal-Onorevoli Ministru José Herrera, huwa irrapporta
lill-Kunsill dwar dak li ġie deċiż fil-laqgħa tal-Kunsill li kien imiss.
Is-Sindku Joe Cordina qal li l-aktar biċċa li togħġbu f’din il-mozzjoni hija lfatt li l-Kunsillier Anthony Attard donnu li qed jaċċetta d-dekasteru talambjent li ngħata lilu f’din il-leġislatura. Dan għaliex skont hu, il-Kunsillier
Anthony Attard kien għadu ma qalx jekk aċċettax jew le dan l-irwol. IsSindku qal li jekk il-Kunsillier Anthony Attard għandu verament dan ildekasteru għal qalbu, għandu ħafna fuqhiex jaħdem jekk irid jagħmel xi
ħaġa ta’ ġid għal-lokalita’ tax-Xagħra.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar qal li ma jafx għalfejn is-Sindku qed iħossu
offiż personalment kull darba li titressaq mozzjoni dwar suġġett importanti.
Huwa qal li l-Kunsill Lokali tax-Xagħra għandu jkollu rwol prinċipali flimplimentazzjoni ta’ dan il-proġett u jippretendi li għandu jkun hemm
konsultazzjoni wiesgħa f’dan ir-rigward. Dr. Cutajar qal li huwa fl-interess
tal-Kunsill Lokali kollu li aħna nkunu nvoluti f’kull stadju fl-
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implimentazzjoni ta’ proġett tant importanti mhux biss għal-lokalita’ tagħna
iżda wkoll għan-nazzjon.
Is-Sindku Joe Cordina sostna li kieku l-għan tal-Kunsillier Dr. Kevin
Cutajar wara l-preżentazzjoni ta’ dan il-mozzjoni kien li sempliċiment
jintbagħat rappreżentant tal-Wasteserv biex jirrapporta lill-Kunsill dwar liżviluppi li qed isiru f’dan il-proġett, huwa seta’ għamel talba f’laqgħa talKunsill u konna nressqu din it-talba bħalma dejjem għamilna. Huwa qal li
jaqbel ma’ din it-talba. Wara diskussjoni, il-Kunsill qabel li għandna niktbu
formalment lis-Sur Tonio Montebello, chief executive officer tal-Wasteserv,
sabiex jibgħat rappreżentant tiegħu fil-laqgħa li jmiss tal-Kunsill biex
jagħtina l-aġġornament li qed nitolbu.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius qal li ser jastjeni fuq din il-mozzjoni minħabba
li hemm xi punti li jaqbel magħhom u oħrajn li ma jaqbilx.
Peress li ma kienx hemm qbil dwar din il-mozzjoni, ittieħed vot li kien ta’
żewġ voti favur, żewġ voti kontra u astensjoni waħda. Minħabba li ma
kienx hemm maġġoranza favur jew kontra, is-Sindku Joe Cordina uża lcasting vote tiegħu u ivvota kontra.
B’hekk, din il-mozzjoni ma ġietx approvata.
41.10

Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss

41.10.1

Il-laqgħa tal-Kunsill intemmet fis-7.30pm u ġiet aġġornata b’mod unanimu
għal nhar it-Tnejn 11 ta’ Ġunju 2018 fil-5.30pm b’aġenda li tkun
komunikata aktar ‘il quddiem.

IFFIRMATA
Joe Cordina
Sindku
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