MINUTI
Laqgħa tal-Kunsill Lokali Ix-Xagħra
Is-Seba’ Leġislatura
Laqgħa Numru Tnejn u Erbgħin (42)
11 ta’ Ġunju 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.
42.1

Qari tal-ittri ta’ apoloġiji

42.1.1

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

42.2

Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti

42.2.1

Il-Kunsill approva bi tliet voti favur u żewġ astensjonijiet il-minuti tallaqgħa numru 352 li saret nhar it-Tnejn 7 ta’ Mejju 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 42.4 tiġi diskussa issa.

42.4

Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsilliera

42.4.1

Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq ilpetizzjoni li tressqet lill-kumpanija Maltapost plc rigward l-estensjoni talħinijiet tal-ftuħ tal-fergħa tal-posta fil-lokalita’ tagħna. Is-Sindku Joe
Cordina wieġeb li irċivejna korrispondenza mingħand Josef Camilleri,
rappreżentant tal-kumpanija Maltapost plc, li fiha qed jinforma lill-Kunsill
li l-Maltapost irċiviet din il-petizzjoni u l-kumpanija qed tikkunsidra dan issuġġeriment.

42.4.2

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 hu jinsab infurmat li dan ix-xogħol għandu jiġi
iffinalizzat sal-20 ta’ Ġunju 2018.

42.4.3

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
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immedjat. Ser nibagħtu ittra bil-miktub fejn ninfurmaw lill-kuntrattur li ser
napplikaw il-penali skont il-Liġi jekk ix-xogħol ma jibdiex immedjatament.
42.4.4

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 Joe Cordina wieġeb li c-CCTV camera ta’ Triq Għajn
Damma ġiet installata u qed nistennew li tiġi installat il-camera l-oħra fi
Triq it-Tafla.

42.4.5

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
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 id-dokumenti neċessarji
biex tiġi sottomessa applikazzjoni mal-Awtorita’ tal-Ippjanar sabiex tiġi
kkonsolidata l-istruttura tal-Għar.

42.4.6

Il-Kunsillier Dr. Christian Zammit ġibed l-attenzjoni tal-Kunsill rigward liskart li qed ikun hemm fil-bajja tar-Ramla l-Ħamra. Wara diskussjoni, ilKunsill qabel li għandna ninfurmaw lid-Dipartiment tal-Indafa Pubblika
sabiex iwaħħal bin fl-inħawi filwaqt li tinġibed l-attenzjoni tal-hawker li
hemm armat viċin il-bajja sabiex iqiegħed bin kif tipprovdi l-Liġi.

42.4.7

Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq
it-talba li għamilna lid-Dipartiment sabiex isir ix-xogħol ta’ resurfacing ta’
Triq Masri. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li għadna qed nistennew risposta
mid-Dipartiment u ser nibagħtu reminder.

42.4.8

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
minn informazzjoni li għandu, il-Ministeru għal Għawdex diġa’ beda
jaħdem fuq dan il-masterplan li ser ikun iffinanzjat mill-istess Ministeru.

42.4.9

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
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qed jiġi iffinalizzat ir-rapport dwar il-latrini pubbliċi kollha ta’ Għawdex,
liema rapport qed isir mill-Ministeru għal Għawdex. Ser nibgħatu reminder
dwar din it-talba.
42.4.10

Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq
it-talba tiegħu sabiex terġa’ tiġi installata t-tabella b’informazzjoni dwar ilKnisja Bażilika li kien hemm maġenb il-Knisja u li nqalgħet meta sar ixxogħol ta’ asfaltar fi Pjazza l-Vitorja. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li ser
niċċekkjaw min kienet l-entita’ responsabbli mill-installazzjoni ta’ dawn ilplalek informattivi u niġbdu l-attenzjoni dwar dan.

42.3

Komunikazzjonijiet tas-Sindku

42.3.1

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li fil-preżent ninsabu għaddejjin
bix-xogħol ta’ resurfacing ta’ parti minn Triq Għajn Ħosna, liema xogħol
qed ikun iffinanzjat mill-Ministeru għal Għawdex.
Is-Sindku qal li l-kuntrattur Victor Hili infurmah li x-xogħol ta’ resurfacing
għandu jiġi konkluż sal-Erbgħa 20 ta’ Ġunju 2018 biex hekk it-triq tkun
tista’ tibda tintuża mill-pubbliku għax-xhur tas-sajf.
Fuq proposta tal-Viċi Sindku Aaron Agius, il-Kunsill iddeċieda li għandha
tintalab kwotazzjoni għas-servizz ta’ knis ta’ din it-triq u li jsir il-patching
tal-parti li jkun fadal.

42.3.2

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. Huwa
qal li din l-attivita’ qed tiġi koordinata mis-Sur Richard Grech skont kif ġie
deċiż f’laqgħat preċedenti tal-Kunsill.
Is-Sindku informa lill-Kunsill li nhar is-Sibt 30 ta’ Ġunju mit-8pm ‘il
quddiem ser isir Kunċert mużikali fi Pjazza l-Vitorja bis-sehem ta’ diversi
artisti lokali fosthom Cash & Band filwaqt li nhar il-Ħadd 1 ta’ Lulju ser
issir l-esebizzjoni annwali ta’ prodotti tipiċi Maltin mis-6pm ‘il quddiem.
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Il-Kunsillier Anthony Attard staqsa dwar kemm huwa l-budget ivvutat għal
din l-attivita’. Is-Sindku qal li huwa jaħseb li l-budget ser jammonta għassomma ta’ bejn € 30,000 u € 35,000.
Is-Sindku informa lill-Kunsill li fil-jiem li għaddew irċivejna għotja
finanzjarja ta’ € 5,000 mill-Ministeru għal Għawdex u € 3,000 misSegretarjat Parlamentari għall-Agrikultura, Sajd u Drittijiet tal-Annimali
għal din l-attivita’. Is-Sindku qal li huwa jinsab fiduċjuż li bil-koperazzjoni
u l-kollaborazzjoni ta’ kulħadd, din l-attivita’ ser tkun suċċess.
42.3.3

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li fil-jiem li għaddew
iffinalizzajna t-tħejjijiet tagħna għaż-żjara ta’ grupp ta’ residenti mixXagħra f’Chevaigné bejn l-Erbgħa 4 u t-Tnejn 9 ta’ Lulju 2018. Huwa qal li
l-grupp ser ikun jikkonsisti f’sittax-il resident mix-Xagħra, inkluż is-Sindku
nnifsu, l-Assistant Principal Josephine Sultana u l-ambaxxatriċi lokali tażżgħażagħ is-Sinjorina Sarah Galea.
Ser issir laqgħa preparatorja għall-grupp kollu nhar l-Erbgħa 13 ta’ Ġunju
2018 fis-2.00pm fl-uffiċċju amministrattiv tal-Kunsill.

42.3.4

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li sad-data tal-għeluq tassottomissjoni tal-offerti għax-xogħol ta’ resurfacing bil-concrete ta’ sitt
toroq rurali fil-lokalita’ (jiġifieri nhar it-Tnejn 4 ta’ Ġunju 2018 fl10.00am), kien hemm ħames kumpaniji li tefgħu l-offerti tagħhom skont ittabella annessa ma’ dawn il-minuti bħala ‘Dok A’.
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-Perita Mariella Xuereb ma xtaqitx illi tkompli sservi f’dan
il-bord minħabba possibilita’ ta’ kunflitt ta’ interess.
Fid-dawl ta’ dan, is-Sindku propona u l-Kunsill qabel unanimament li
minflok il-Perita Mariella Xuereb għandu jinħatar il-Perit Angelo Portelli
biex iservi f’dan il-bord. Il-membri l-oħrajn ser jibqgħu l-istess.

42.3.5

Is-Sindku Joe Cordina qal li illum it-Tnejn 11 ta’ Ġunju 2018, inżammet
laqgħa fl-uffiċċju amministrattiv tal-Kunsill ma’ żewġ rappreżentanti tal-
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Wasteserv rigward il-proġett tar-rijabilitazzjoni tal-miżbla tal-Qortin fillokalita’ tagħna. Is-Sindku qal li din kienet laqgħa kordjali li matulha lKunsill ġie infurmat bl-iżviluppi kollha ta’ dan il-proġett.
42.3.6

Is-Sindku Joe Cordina propona li għandha ssir laqgħa oħra bħal din
imsemmija f’paragrafu 42.3.5 u għandna nistiednu rappreżentant ta’
Heritage Malta sabiex jagħtina informazzjoni dwar is-sitwazzjoni preżenti
tas-siti li jinsabu fil-lokalita’ tagħna u li.jaqgħu taħt ir-responsabbilita’
tagħhom.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa lis-Sindku jekk din il-proposta
tfissirx li hu qed jaqbel mal-kontenut tal-mozzjoni li ser tiġi diskussa aktar
tard fil-laqgħa tal-lum. Is-Sindku qal li l-mozzjoni tiġi diskussa xħin ikun
il-waqt u jittieħdu d-deċiżjonijiet li hemm bżonn.

42.5

Qari tal-Korrispondenza

42.5.1

Talba mingħand Alex Teuma sabiex il-Kunsill Lokali tax-Xagħra jagħti nno objection tiegħu sabiex hu jkun jista’ juża reserved parking fil-bajja tarRamla l-Ħamra biex jipprovdi servizz ta’ lockers. Is-Sur Teuma diġa’
għandu permess ta’ hawker biex ikun jista’ jopera dan is-servizz. Il-Kunsill
aċċetta din it-talba u ser jagħti n-no objection mitluba.

42.5.2

Ċirkulari numru 053/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Sessjoni Informattiva – EEA & Norway Grants Fund for
Regional Cooperation’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

42.5.3

E-mail mingħand Stephen Mallia, rappreżentant tal-Aġenzija LESA, li fiha
qed jinforma lill-Kunsill li bħalissa m’għadx hemm servizz ta’ green
wardens. Il-Kunsill innota l-kontenut.

42.5.4

Ċirkulari numru 054/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Climate Kic – Urban Challenges Proposal’. Il-Kunsill innota lkontenut.

42.5.5

Ittra mingħand Joseph Bajada, Segretarju tas-Soċjeta’ Filarmonika Victory,
li fiha qed jinforma lill-Kunsill li l-Kumitat aċċetta t-talba tagħna sabiex
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nagħmlu użu mis-sala tal-Każin tal-Banda nhar is-Sibt 30 ta’ Ġunju 2018
fl-10am. Il-Kunsill innota l-kontenut.
42.5.6

Ittra mingħand Joseph Bajada, Segretarju tas-Soċjeta’ Filarmonika Victory,
li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali fl-organizazzjoni ta’
programm mużikali bħala parti mill-festa ta’ Marija Bambina nhar it-Tnejn
3 ta’ Settembru 2018. Il-Kunsill qabel li għandu jikkollabora mas-Soċjeta’
Filarmonika Victory fl-organizazzjoni ta’ din l-attivita’ kulturali bi spiża li
ma teċċedix is-somma ta’ € 800.

42.5.7

Ittra mingħand il-Perit Saviour Micallef li fiha qed jitlob il-clearance talKunsill Lokali għall-klijent tiegħu Dr. Renato Cefai għal żewġ ventilation
grills li hemm f’numru 37, F1, Triq Gajdoru, Xagħra. Il-Kunsill qabel li
għandna niċċekkjaw mal-ERA rigward x’tinvolvi eżattament din ilclearance.

42.5.8

Ittra mingħand il-Perit Saviour Micallef li fiha qed jitlob il-clearance talKunsill Lokali għall-klijent tiegħu Dr. Renato Cefai għal żewġ ventilation
grills li hemm f’numru 37, F2, Triq Gajdoru, Xagħra. Il-Kunsill qabel li
għandna niċċekkjaw mal-ERA rigward x’tinvolvi eżattament din ilclearance.

42.5.9

Ċirkulari numru 055/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Energy Management – Local Training & Networking Event New
Finance Project’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

42.5.10

Ċirkulari numru 056/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Invitation to participate in a transnational initiative on the EU’.
Il-Kunsill innota l-kontenut.

42.5.11

E-mail mingħand Malcolm Demicoli u Christopher Attard li fiha qed
jinfurmaw lill-Kunsilli Lokali li huma uffiċjali kwalifikati li jipprovdu
rapporti ta’ risk assessments li huma obbligatorji bil-Liġi tas-Saħħa u sSigurta’ fuq il-post tax-xogħol. Il-Kunsill innota l-kontenut.
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42.5.12

E-mail mingħand Joseph Azzopardi, ex-Segretarju Eżekuttiv tal-Kunsill, li
fiha qed jirringrazzja lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra għas-sapport li wera
miegħu fit-telfa ta’ ommu Giovanna. Il-Kunsill innota l-kontenut.

42.5.13

E-mail mingħand Kevin Camilleri f’isem il-Grupp Żgħażagħ Azzjoni
Kattolika li fiha qed jitlob il-permess tal-Kunsill sabiex jorganizza attivita’
ta’ logħob fuq ir-ramel fil-bajja tar-Ramla l-Ħamra nhar is-Sibt 16 ta’
Ġunju 2018. Il-Kunsill qabel li għandu jagħti dan il-permess bilkundizzjoni li ma jsirx tisjir fuq il-bajja u li tinżamm l-indafa.

42.5.14

E-mail mingħand il-MEUSAC b’informazzjoni dwar opportunita’ ta’
finanzjament imsejħa ‘WiFi4EU – Free Wi-Fi for Europeans’.
Applikazzjonijiet jistgħu jiġu sottomessi sa nhar il-Ġimgħa 15 ta’ Ġunju
2018. Il-Kunsill innota l-kontenut.

42.5.15

E-mail mingħand Jean Luke Zarb, rappreżentant tal-Wasteserv, li fiha qed
jinforma lill-Kunsill li l-Wasteserv hija disponibbli li tagħti preżentazzjoni
dwar il-proċess ta’ rijabilitazzjoni tal-landfill tal-Qortin nhar it-Tnejn 11 ta’
Ġunju fil-11am. Il-Kunsill innota l-kontenut.

42.5.16

E-mail mingħand Anthony Pace, rappreżentant tal-Gozo Sports Board, li
fiha qed jitlob in-no objection tal-Kunsill għall-organizazzjoni tat-tiġrijiet
tradizzjonali taż-żwiemel fl-okkażjoni tal-festa ta’ Marija Bambina nhar ilĦadd 2 ta’ Settembru 2018. Il-Kunsill qabel li għandu jagħti din in-no
objection. Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar propona u l-Kunsill qabel li
għandna ninfurmaw lill-Gozo Sports Board biex jassigura li tinżamm lindafa.

42.5.17

E-mail mingħand Adrian Mifsud, Direttur Gvern Lokali, li fiha qed
jinforma lill-Kunsilli Lokali li t-terminu tal-pool tas-Segretarji Eżekuttivi
prospettivi ġie estiż mill-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku b’erba’
xhur sa nhar it-Tnejn 10 ta’ Settembru 2018. Il-Kunsill innota l-kontenut.

42.5.18

Ċirkulari numru SPI 6/2018 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali
intitolata ‘Opportunitajiet ta’ Xogħol tas-Sajf għall-Istudenti – 2018’. IlKunsill innota l-kontenut.
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42.5.19

Ittra mingħand Rosemary Bajada, Segretarja tal-Għaqda tan-Nar ‘VMB
1973’, li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill fl-organizazzjoni ta’
attivita’ kulturali nhar il-Ġimgħa 7 ta’ Settembru 2018. Il-Kunsill qabel li
għandna niltaqgħu mas-Sinjura Bajada rigward din it-talba qabel ma
tittieħed deċiżjoni dwarha.

42.5.20

Ittra mingħand Josef Camilleri, rappreżentant tal-kumpanija Maltapost plc,
li fiha qed jinforma lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra li l-Maltapost irċiviet ilpetizzjoni iffirmata minn numru ta’ residenti Xagħrin rigward il-ħinijiet talftuħ tal-Fergħa Postali ta’ din il-lokalita’ u l-kumpanija qed tikkunsidra dan
is-suġġeriment. Il-Kunsill innota l-kontenut.

42.5.21

Ċirkulari maħruġa mill-Awtorita’ Maltija tal-Ippjanar li fiha qed tinforma
lill-pubbliku ġenerali li mhux ser ikun tollerat xogħol ta’ skavar f’żoni
turistiċi bejn il-15 ta’ Ġunju u t-30 ta’ Settembru 2018. Il-Kunsill innota lkontenut.

42.5.22

Ċirkulari numru 057/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
li fiha qed tinforma lill-Kunsilli Lokali li l-laqgħa plenarja li jmiss ser issir
nhar is-Sibt 7 ta’ Lulju ġewwa l-lukanda Dolmen. Dawk il-Kunsilliera
interessati li jipparteċipaw jistgħu jirreġistraw l-interess tagħhom sa mhux
aktar tard minn nhar it-Tnejn 25 ta’ Ġunju 2018. Il-Kunsill innota lkontenut.

42.5.23

Ċirkulari numru SPI 7/2018 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali
intitolata ‘Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (General
Data Protection Regulation)’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

42.5.24

E-mail mingħand Diane Calleja, assistant cultural coordinator fidDipartiment tal-Kultura fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex, li fiha qed
titlob lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra sabiex issir laqgħa li fiha tiġi diskussa
l-proposta tal-Arċipriet Mons. Carmelo Refalo li tittella’ serata
kommemorattiva f’ġieħ il-Poeta u Rumanzier Patri Mattew Sultana. IsSindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nikkunsidraw iddeċiżjoni tagħna.
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42.5.25

E-mail mingħand is-Sinjura Maria Concetta Spada, Sindku tal-Kunsill ta’
Domus De Maria fl-Italja, li fiha qed tistieden rappreżentanza ta’ żewġ
persuni mill-Kunsill Lokali tax-Xagħra sabiex jipparteċipaw fil-festival
annwali tat-tin li ser jiġi organizzat f’Domus De Maria nhar is-Sibt 23 u lĦadd 24 ta’ Ġunju 2018. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel
li l-Viċi Sindku Aaron Agius għandu jattendi għal din l-attivita’ bħala
rappreżentant tal-Kunsill.

42.5.26

Ċirkulari numru 058/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Stqarrija għall-Istampa 31/05/2018’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

42.5.27

Ċirkulari numru 059/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Minuti Laqgħa tal-Eżekuttiv Nru. 7’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

42.5.28

E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha d-Dipartiment qed
jistieden rappreżentanza mill-Kunsill sabiex tattendi għal business
breakfast dwar il-programm Europe For Citizens 2014-2020 li ser isir nhar
l-Erbgħa 20 ta’ Ġunju mit-8.30am ‘il quddiem. Il-Kunsill qabel li sSegretarju Eżekuttiv Ivan Attard għandu jattendi għal din l-attivita’ bħala
rappreżentant tal-Kunsill.

42.5.29

E-mail mingħand Deryk Sacco, Assistant Director fil-lukanda Kempinski,
li fiha qed jitlob in-no objection tal-Kunsill sabiex isir staff party fil-bajja
tar-Ramla l-Ħamra nhar l-Erbgħa 13 ta’ Ġunju. Il-Kunsill qabel li għandu
jagħti din in-no objection bil-kundizzjoni li ma jsirx tisjir fuq il-bajja u
tinżamm l-indafa.

42.5.30

Ċirkulari numru 060/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Bipolar Awareness (Be Positive Self Help Bipolar Malta)’. IlKunsill innota l-kontenut.

42.5.31

E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali b’informazzjoni dwar
applikazzjonijiet ġodda għas-servizzi tal-Kummissjoni għad-Drittijiet ta’
Persuni b’Diżabilita’ (CRPD). Il-Kunsill innota l-kontenut.

42.5.32

E-mail mingħand George Refalo, Segretarju Eżekuttiv tar-Reġjun
Għawdex, li fiha qed jinforma lill-Kunsill b’numru ta’ proġetti li ġew
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imfassla mir-Reġjun b’rabta mal-Pjan Ekonomiku, Soċjali u Kulturali. IlKunsill innota l-kontenut.
42.5.33

E-mail mill-European Union Programmes Agency li fiha qed jistiednu
rappreżentanza mill-Kunsill sabiex tattendi għal workshop dwar ilYouthpass li ser isir nhar it-Tnejn 25 ta’ Ġunju 2018 fis-6.30pm fl-uffiċċju
tal-aġenzija fil-Belt Valletta. Il-Kunsill innota l-kontenut.

42.5.34

E-mail mingħand Andrea Saliba, rappreżentanta tal-Fondazzjoni OASI, li
fiha qed tistieden rappreżentant mill-Kunsill sabiex jattendi għal taħdita
rigward in-National Drug Report li ser issir nhar it-Tlieta 19 ta’ Ġunju fl10.00am fl-uffiċini tal-Fondazzjoni OASI. Il-Kunsill innota l-kontenut.

42.5.35

Ċirkulari numru 062/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Stedina – Tfassil tal-Politika Nazzjonali tal-Kultura 2020-2025’.
Il-Kunsill innota l-kontenut.

42.5.36

E-mail mingħand Dr. Godfrey u Dr. Kay Xuereb ta’ 18, Triq Tal-Qaċċa, li
fiha qed jitolbu lill-Kunsill sabiex kwalunkwe diskussjoni dwar iċ-Ċirklu
tax-Xagħra għandha tinvolvi lir-residenti li jabitaw madwar iċ-Ċirklu. IlKunsill innota l-kontenut.

42.5.37

Ċirkulari numru SPI 8/2018 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali
intitolata ‘Premju Ġieħ l-Artiġġjanat Malti 2018’. Il-Kunsill innota lkontenut.

42.5.38

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 għandu jikkollabora fl-organizazzjoni ta' din l-attivita' bi spiża li ma
teċċedix is-somma ta’ € 1000.
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42.6

Ilmenti mir-residenti

42.6.1

Talba mingħand Carmela Agius ta’ 51, Triq Franġisk Camilleri, sabiex
Trejqet Ġorġ Cini titranġa bis-siment minħabba li tinsab fi stat ħażin. IlKunsill qabel li għandu jsir patching bis-siment ta’ din it-triq.

42.6.2

Talba mingħand John Xerri ta’ ‘Liberty House’, Triq Ta’ Karkar, sabiex
titranġa l-kurduna tal-bankina tar-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan
ix-xogħol għandu jsir.

42.6.3

Talba mingħand Dale Renner ta’ ‘Belgard House’, Triq Mannar, sabiex
issir reserved parking bay għad-disabled quddiem ir-residenza tiegħu. IlKunsill qabel li għandna niċċekkjaw eżattament fejn qed tintalab li ssir din
ir-reserved parking bay.

42.6.4

Talba mingħand xi residenti sabiex il-Kunsill jikkonsidra li jintroduċi ġabra
oħra tal-iskart domestiku mħallat (il-borża s-sewda) nhar ta’ Sibt filgħodu
matul ix-xhur tas-Sajf (Lulju, Awwissu u Settembru).
Il-Kunsilliera Dr. Kevin Cutajar u Anthony Attard irtiraw mil-laqgħa fis6.40pm sabiex jikkunsidraw id-deċiżjoni tagħhom. Il-Kunsilliera reġgħu
daħlu fil-kamra tal-laqgħat fis-6.50pm u l-laqgħa tkompliet.
Wara diskussjoni, il-Kunsill qabel unanimament li għandna nintroduċu din
il-ġabra bħala miżura temporanja matul it-tliet xhur tas-sajf.

42.6.5

Talba mingħand Charlie Mercieca ta’ ‘Paradise’, Triq Ta’ Bullara, sabiex
titranġa l-bankina quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir.

42.6.6

Talba mingħand Nazzareno Theuma ta’ ‘Sunrise’, Triq Ġnien Imrik, sabiex
titranġa l-bankina quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir.
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42.6.7

Talba mingħand Victor Attard ta’ 45, Trejqet Ġorġ Cini, sabiex isiru sinjali
li jipprojbixxu l-ipparkjar quddiem il-propjeta’ ‘Il-Forn’, 37, Triq San
Ġużepp. Il-Kunsill qabel li għandna nressqu din it-talba għallapprovazzjoni ta’ Transport Malta.

42.6.8

Talba mingħand Joe Axiaq ta’ N.B., Triq Marsalforn sabiex issir bozza
ġdida mal-appartamenti l-ġodda li hemm fi Triq Għajn il-Ġdida kantuniera
ma’ Triq Marsalforn. Il-Kunsill qabel li din il-bozza għandha titwaħħal.

42.6.9

Talba mingħand Peter Paul Portelli ta’ ‘Arcadia’, Triq San Ġużepp, sabiex
isiru sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar madwar metru fuq kull naħa talgaraxx li għandu fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru. Il-Kunsill qabel li
għandna nressqu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

42.6.10

Talba mingħand Samantha Noll ta’ ‘Sunset Court’, Block B Flat 3, Triq
Marsalforn, sabiex titbaxxa r-rampa tal-blokka tal-appartamenti fejn
toqgħod hi. Dan peress li r-rampa preżentament hija għolja u qed ikollha
problemi biex iddaħħal il-vettura tagħha fil-garaxx. Il-Kunsill qabel li dan
ix-xogħol għandu jsir.

42.6.11

Talba mingħand il-Kunsillier Anthony Attard sabiex titneħħa l-kaxxa safra
tal-parking li hemm fi Triq San Ġużepp quddiem ir-residenza tal-familja
Mercieca. Is-Sindku qal li din it-talba diġa’ kienet saret lil Transport Malta.

42.6.12

Talba mingħand Michael Agius ta’ 30, Triq Jannar, sabiex jitranġaw xi
ħitan tas-sejjieħ imwaqqgħin għat-triq fi Triq Għajn Wajtar. Il-Kunsill
qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

42.6.13

Talba mingħand Joseph Said ta’ 90, Triq il-Knisja, sabiex titranġa lkurduna tal-bankina tar-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.

42.6.14

Talba mingħand Paul Spiteri ta’ 45, Triq Jannar, sabiex jitranġa ħajt
imwaqqa’ għat-triq fi Triq Għajn Damma. Ir-resident qed jitlob li jingħata
l-materjal u x-xogħol ser jagħmlu hu. Il-Kunsill aċċetta din it-talba.
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42.6.15

Talba mingħand Joe Cremona ta’ ‘Melrose’, Triq Marsalforn, sabiex il-ħajt
tas-sejjieħ li għandu fi Triq Għajn Xejba jinbena bil-kantun għax perikoluż
ladarba tagħmel ix-xita. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

42.6.16

Talba mingħand Ġemma Grech ta’ 15, Vjal it-Tmienja ta’ Settembru,
sabiex tinżabar is-siġra li tinsab quddiem ir-residenza tagħha. Il-Kunsill
qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

42.6.17

Talba mingħand Victoria Cauchi ta’ ‘Qantele’, Triq it-Tiġrija, sabiex
titranġa l-bankina quddiem ir-residenza tagħha u titranġa qagħda tal-ilma li
hemm quddiem tagħha. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

42.6.18

Talba mingħand Rose Magro ta’ ‘Magro Residence’, Triq Ġnien Imrik,
sabiex il-Kunsill Lokali jorganizza kors mis-Sur Mario Vella bit-tema
‘Ninvestigaw x’qed nieklu’. Il-Kunsill qabel li dan il-kors għandu jiġi
organizzat.

42.6.19

Talba mingħand Tessie Spiteri ta’ Triq Ta’ Gajdoru sabiex il-Kunsill jikteb
formalment lil Transport Malta ħalli s-servizz tat-trasport pubbliku jibda
jgħaddi wkoll minn Triq Ta’ Gajdoru. Il-Kunsill qabel li għandna nressqu
din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

42.6.20

Talba mingħand is-Sindku Joe Cordina sabiex isir main tad-drenaġġ fi Triq
Ġużeppi Bajada. Il-Kunsill qabel li għandna nressqu din it-talba għallapprovazzjoni tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma.

42.6.21

Talba mingħand Saviour Mercieca ta’ 56, Triq il-Mitħna, sabiex issir
reserved parking bay għad-disabled quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill
qabel li għandna nressqu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport
Malta.

42.6.22

Talba mingħand Marija Buhagiar ta’ Triq Tas-Sruġ sabiex isiru sinjali li
jipprojbixxu l-ipparkjar quddiem sqaq li jagħti għall-għelieqi fi Triq
Kortoll. Il-Kunsill qabel li għandna nressqu din it-talba għall-approvazzjoni
ta’ Transport Malta.
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42.6.23

Talba mingħand il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar sabiex isir infurzar fuq ilparkeġġi ħdejn il-ħruġ mit-Tempji tal-Ġgantija. Il-Kunsill qabel li għandna
ninfurmaw lil Transport Malta biex jieħdu ħsieb l-infurzar neċessarju.

42.6.24

Talba mingħand il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar sabiex isir il-qtugħ ta’
ħaxix fil-ġnien pubbliku quddiem il-Mitħna Ta’ Kola. Il-Kunsill qabel li
dan ix-xogħol għandu jsir.

42.6.25

Talba mingħand Abraham Said ta’ 23, Triq Ta’ Gajdoru, sabiex isiru sinjali
li jipprojbixxu l-ipparkjar quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li
għandna nressqu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

42.7

Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-iskeda ta’ pagamenti

42.7.1

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.

42.8

Mozzjoni numru 173 – Iċ-Ċirku tax-Xagħra (Xagħra Stone Circle)

42.8.1

Is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard qara l-mozzjoni numru 173 bis-suġġett
imsemmi, liema mozzjoni ġiet ippreżentata fl-uffiċċju tal-Kunsill nhar itTlieta 5 ta’ Ġunju 2018. It-test ta’ din il-mozzjoni huwa kif ġej:
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Illi ċ-Ċirku tax-Xagħra, bl-Ingliż Xagħra Stone Circle, minn hawn ‘il
quddiem imsejjaħ ‘is-sit’, hu patrimonju storiku dinji importanti
sitwat ġewwa l-konfini tar-raħal tax-Xagħra u hu wkoll rikonoxxut
internazzjonalment;
Illi la darba dan il-patrimonju storiku jinsab ġewwa l-konfini tar-raħal
tax-Xagħra, hu dritt u dmir tal-Kunsill Lokali tal-lokalita’ li jkun
infurmat dwar il-qagħda tas-sit u kif ukoll dwar il-konservazzjoni u lvalorizazzjoni ta’ dan l-istess sit, l-iskavi magħmula fih u l-fdalijiet
misjuba hemmhekk;
Illi l-Kunsill Lokali tax-Xagħra jeħtieġ li jkun attent u attiv aktar dwar
x’qed isir fis-sit;
Illi l-awtoritajiet responsabbli mill-patrimonju storiku f’pajjiżna, la
jinfurmaw u lanqas jikkonsultaw mal-Kunsill Lokali tax-Xagħra dwar
dan is-sit;
Illi l-kritika mill-espert fil-qasam Dr. Ray Bondin waqt intervent fisserata ta’ Jum ix-Xagħra 2018, hi ta’ min jagħtiha attenzjoni massima
u jaġixxi dwarha;
Illi jidher li fis-sit mhux qed isir xogħol u apparti hekk, dan l-istess sit
jidher li hu mitluq u mhux qed jiġi protett adekwatament;
Illi hu għalhekk li aħna l-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista hawn taħt
iffirmati qed inressqu din il-mozzjoni quddiem il-Kunsill Lokali taxXagħra;
Għaldaqstant, aħna l-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista, hawn taħt
iffirmati, qed nitolbu lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra sabiex jiddeċiedi
dan li ġej:
1. Issir immedjatament diskussjoni fil-Kunsill dwar il-qagħda preżenti
tas-sit;
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2. Issir talba għal-laqgħa mal-Awtorita’ dwar il-Wirt Storiku f’Malta
jew l-awtoritajiet governattivi responsabbli biex tingħata
preżentazzjoni dettaljata dwar il-qagħda tas-sit, b’dak kollu li sar u
li ser ikun qed isir fih;
3. Issir talba lil dawn l-awtoritajiet għall-konsultazzjoni regolari malKunsill Lokali tax-Xagħra dwar il-konservazzjoni u l-valorizazzjoni
tas-sit, l-iskavi li jsiru fih u l-fdalijiet misjuba hemmhekk.
Din il-mozzjoni hija proponuta mill-Kunsillier Anthony Attard u sekondata
mill-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar.
Il-Kunsillier Anthony Attard qal li din il-mozzjoni hija ċara f’dak li qed
titlob. Il-mozzjoni qed titlob li ssir diskussjoni fil-Kunsill dwar il-qagħda
preżenti taċ-Ċirku ta’ Brockdorff li huwa sit storiku importanti fil-lokalita’
tagħna. Huwa qal li jħoss li huwa nuqqas gravi li l-awtoritajiet responsabbli
mill-amministrazzjoni ta’ dan is-sit qatt ma ħassew il-ħtieġa li jiltaqgħu
mal-Kunsill biex jiddiskutu dan il-post. Il-Kunsillier Anthony Attard qal li
kien hemm ukoll żewġ residenti li talbu li jingħataw din l-informazzjoni u li
l-Kunsill kien imissu stedinhom għal-laqgħa tal-lum ġaladarba qed issir
diskussjoni dwar dan il-post.
Is-Sindku Joe Cordina qal li fl-opinjoni tiegħu, l-ewwel ħaġa li għandha ssir
f’dan ir-rigward huwa li nitolbu laqgħa mal-awtoritajiet kompetenti u lkonsultazzjoni mar-residenti ssir wara. Huwa qal li minn dak li jisma’,
mhux veru li s-sit huwa mitluq u għaldaqstant dak li ntqal fil-mozzjoni hija
gidba. Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar qal li fil-mozzjoni huwa kiteb li
‘jidher li s-sit huwa mitluq’ għax ħadd mill-awtoritajiet konċernati ma
ikkonsulta mal-Kunsill dwar is-sitwazzjoni preżenti tiegħu u għaldaqstant
ibbaża din il-premessa fuq dak li jisma’.
Is-Sindku Joe Cordina qal li l-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar kien imissu
ċċekkja qabel. Hu kompla li din hija mozzjoni oħra minn sensiela ta’
mozzjonijiet tad-daħk li qed jitressqu dan l-aħħar f’kull laqgħa tal-Kunsill.
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Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar qal li ma jistax jifhem għalfejn is-Sindku
qed jeħodha bi kbira kull darba li l-Kunsilliera jressqu mozzjoni li hija
perfettament legali. Huwa sostna li dak li għamel is-Sindku aktar kmieni
matul din il-laqgħa fejn iddiskuta xi ħaġa relatata ma’ din il-mozzjoni qabel
eventwalment tressqet il-mozzjoni hija proċedura llegali.
Is-Sindku Joe Cordina qal li fl-opinjoni tiegħu, kieku l-intenzjoni talKunsilliera tal-Partit Nazzjonalista kienet motivata mill-aqwa interess tallokalita’, huma kienu jitolbu l-ewwel jitolbu l-informazzjoni mingħand lawtoritajiet responsabbli mill-amministrazzjoni tas-sit u imbagħad
jippreżentaw il-mozzjoni wara, jekk ikun il-każ.
Peress li ma kienx hemm qbil dwar din il-mozzjoni, ittieħed vot. B’żewġ
voti favur u tliet astensjonijiet, din il-mozzjoni ġiet approvata.
42.9

Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss

42.9.1

Il-laqgħa tal-Kunsill intemmet fis-7.15pm u ġiet aġġornata b’mod unanimu
għal nhar it-Tnejn 16 ta’ Lulju 2018 fil-5.30pm b’aġenda li tkun
komunikata aktar ‘il quddiem.

IFFIRMATA
Joe Cordina
Sindku
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