MINUTI
Laqgħa tal-Kunsill Lokali Ix-Xagħra
Is-Seba’ Leġislatura
Laqgħa Numru Tlieta u Erbgħin (43)
16 ta’ Lulju 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. Kevin Cutajar – Kunsillier
Anthony Attard – Kunsillier
ASSENTI B’APOLOĠIJI (Skont Ordni Permanenti 14A (3):
Dr. Christian Zammit - Kunsillier

UFFIĊJAL PREŻENTI:
Ivan Attard – Segretarju Eżekuttiv
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Minuti
Is-Sindku Joe Cordina ippresieda l-laqgħa.
43.1

Qari tal-ittri ta’ apoloġiji

43.1.1

Is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard ippreżenta u qara l-ittra ta’ apoloġija
tal-Kunsillier Dr. Christian Zammit u l-Kunsilliera preżenti unanimament
aċċettaw din l-apoloġija.

43.2

Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti

43.2.1

Il-Kunsill approva b’żewġ voti favur u żewġ astensjonijiet il-minuti tallaqgħa numru 353 li saret nhar it-Tnejn 11 ta’ Ġunju 2018.
Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandha tinbidel l-ordni
tal-aġenda tal-laqgħa b’tali mod li item numru 43.4 tiġi diskussa issa.

43.4

Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsilliera

43.4.1

Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar xi żvilupp kien hemm fuq ixxogħol ta’ tneħħija tal-wires tad-dawl fi Pjazza l-Vitorja. Is-Sindku Joe
Cordina wieġeb li fil-ġimgħat li għaddew inħarġet il-letter of acceptance
lill-kuntrattur Richard Cauchi u qed nistennew li dan ix-xogħol jibda b’mod
immedjat.

43.4.2

Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar xi żvilupp kien hemm fuq ixxogħol ta’ rinnovazzjoni quddiem il-Knisja ta’ Sant’Anton Abbati. IsSindku 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.

43.4.3

Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar xi żvilupp kien hemm fuq it-talba
li ressaq hu sabiex issir zebra crossing ġdida quddiem il-bini tax-Xagħra
Scouts Group. Is-Sindku wieġeb li ser ninkarigaw lill-Perita Mariella
Xuereb sabiex tagħmel il-pjanti neċessarji biex jitressqu għallapprovazzjoni ta’ Transport Malta.
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43.4.4

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 rċivejna korrispondenza midDipartiment tal-Gvern Lokali li fiha d-Dipartiment qed jinforma lill-Kunsill
li s-Segretarju Eżekuttiv għandu jara li tali spiża qiegħda nkluża fl-estimi
annwali tal-Kunsill Lokali approvat mill-istess Kunsill.

43.4.5

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.

43.4.6

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.

43.4.7

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 din
it-tabella ser titwaħħal mill-uffiċjali ta’ Eko Għawdex.

43.4.8

Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar fiex wasal ix-xogħol ta’
resurfacing ta’ parti minn Triq Għajn Ħosna. Is-Sindku wieġeb li x-xogħol
li kellna nagħmlu aħna b’fondi mill-Ministeru għal Għawdex ġie finalizzat
u llum ser jitressaq il-pagament lill-kumpanija Road Construction Co.
Limited għall-approvazzjoni tal-Kunsill.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar jekk it-triq hix ser titkompla
kollha. Is-Sindku wieġeb li din it-triq ser titkompla min-naħa tal-Ministeru
għal Għawdex.

43.4.9

Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar jekk sarux is-sinjali li
jipprojbixxu l-ipparkjar quddiem sqaq fi Triq Kortoll. Is-Sindku wieġeb li
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din it-talba tressqet għall-konsiderazzjoni ta’ Transport Malta u qed
nistennew risposta dwarha.
43.4.10

Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar jekk sarx ix-xogħol ta’ żbir ta’
siġra quddiem ir-residenza 15 fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru. Is-Sindku
Joe Cordina wieġeb li dan ix-xogħol sar mill-ħaddiema assenjati malKunsill.

43.3

Komunikazzjonijiet tas-Sindku

43.3.1

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 kif
issemmew fil-laqgħa preċedenti tal-Kunsill.
Wara diskussjoni, is-Sindku ippreżenta r-rapport ippreparat mill-bord
evalwazzjoni għall-konsiderazzjoni u l-approvazzjoni tal-Kunsill. Dan irrapport ġie approvat unanimament.

43.3.2

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li bdejna naħsbu għall-permessi
tal-bejjiegħa li jarmaw temporanjament fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru
għall-festa ta’ Marija Bambina. Huwa propona u l-Kunsill qabel li dawn ilpermessi għandhom jinħarġu fuq l-istess linji tas-sena li għaddiet.
Il-Kunsill qabel li għandna nagħmluha ċara ma’ dawn il-bejjiegħa sabiex
jipprovdu bin mal-kiosk tagħhom bħalma tipprovdi l-Liġi u nagħmlu
kundizzjoni li jekk il-bejjiegħa ma jnaddfux warajhom fil-jiem tal-festa,
nirriservaw id-dritt li nirtiraw il-permess. Il-Kunsill qabel ukoll li għandna
nagħtu kopja tal-permessi kollha lill-Pulizija sabiex dawn ikunu jistgħu
jagħmlu l-ispezzjonijiet neċessarji sabiex il-bejjiegħa kollha jkunu
konformi mal-Liġi.

43.3.3

Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna noħorġu lkwotazzjoni għas-servizz tat-tindif tat-toroq fil-jiem tal-festa ta’ Marija
Bambina.
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43.3.4

Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nitolbu lawtorizazzjoni ta’ Transport Malta sabiex Triq it-28 ta’ April 1688 u lewwel parti ta’ Triq il-Knisja jiġu temporanjament one way għall-perijodu
bejn il-Ġimgħa 10 ta’ Awwissu u t-Tnejn 10 ta’ Settembru 2018. Dan
minħabba l-armar tal-festa li jintrama f’dawn it-toroq.

43.3.5

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li l-ambaxxatriċi lokali tażżgħażagħ, is-Sinjorina Sarah Galea, għalqet tmintax-il sena f’Mejju li
għadda u għaldaqstant ma tistax tibqa’ isservi f’din il-kariga. Fid-dawl ta’
dan, huwa propona u l-Kunsill qabel li għandna noħorġu sejħa għallapplikazzjonijiet għall-ħatra ta’ ambaxxatur/ambaxxatriċi lokali tażżgħażagħ ġdid/a.

43.3.6

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li l-kuntratt attwali li aħna
għandna mal-kumpanija Parker & Randall Turner għal servizz ta’
accountancy ser jiskadi fil-31 ta’ Awwissu 2018. Fid-dawl ta’ dan, huwa
propona u l-Kunsill qabel unanimament li għandna niġbru tliet
kwotazzjonijiet għal dan is-servizz.

43.3.7

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li matul ix-xahar ta’ Ġunju, ilkumpanija Community Workers Foundation li hija responsabbli millħaddiema ta’ barra assenjati mal-Kunsill Lokali tagħna trasferiet żewġ
ħaddiema li kienu jagħmlu xogħol ta’ handymen mal-Kunsill. Fid-dawl ta’
dan, huwa informa lill-Kunsill li hemm bżonn li jiġi inkarigat ħaddiem
ieħor sabiex jagħmel xogħol ta’ tindif regolari fl-area tan-Nazzarenu u filplaying field, liema xogħol kien isir minn dawn il-ħaddiema.
Il-Kunsilliera Dr. Kevin Cutajar u Anthony Attard irtiraw mil-laqgħa. Wara
li daħlu lura, il-Kunsill qabel unanimament mal-proposta tas-Sindku Joe
Cordina bil-kundizzjoni li jintalbu tliet kwotazzjonijiet għal dan is-servizz
ħalli tintgħażel l-irħas waħda.

43.3.8

Is-Sindku Joe Cordina propona li għandna norganizzaw ħarġa Malta għallanzjani li jattendu ċ-Ċentru ta’ Matul il-Jum. Il-Kunsillier Anthony Attard
qal li permezz ta’ din il-proposta, is-Sindku jrid jgħaddi biż-żmien lill-
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Kunsilliera. Dan għaliex skont hu, din l-attivita’ ilha mħabbra diversi jiem
u għaldaqstant dak li qed jiġri llum huwa rubber stamping fejn il-Kunsill
qed jintalab japprova attivita’ li żgur ser issir.
Is-Sindku Joe Cordina ma qabilx mal-Kunsillier Anthony Attard u qal li
jekk il-Kunsill ma japprovax li din il-ħarġa ssir, hu lest li jħallasha minn
butu. Huwa staqsa lill-Kunsillier Anthony Attard jekk għandux kunflitt ta’
interess pekunarju dwar din il-materja. Wara diversi battibekki bejn isSindku Joe Cordina u l-Kunsillier Anthony Attard, il-Kunsill qabel li lħarġa f’Malta għall-anzjani kif proposta mis-Sindku għandha ssir.
43.5

Qari tal-Korrispondenza

43.5.1

Ċirkulari numru 064/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘EU Town Twinning El Verger Spanja’. Il-Kunsill innota lkontenut.

43.5.2

Ċirkulari numru 065/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Town Twinning (Italja)’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

43.5.3

E-mail mingħand George Refalo, Segretarju Eżekuttiv tar-Reġjun
Għawdex, li fiha qed jitlob lill-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex sabiex iressqu
l-proposti tagħhom għall-Baġit 2019 lir-Reġjun Għawdex biex jiġu diskussi
fil-laqgħa tar-Reġjun li ser issir nhar it-Tlieta 17 ta’ Lulju 2018. Il-Kunsill
innota l-kontenut.

43.5.4

E-mail mingħand l-Inġinier Johnny Zerafa, chief of staff fil-Ministeru għal
Għawdex, li fiha qed jinforma lill-Kunsill li r-rapport dwar is-sitwazzjoni
attwali tal-latrini pubbliċi f’Għawdex beda jiġi implimentat skont ilprijorita’ ibbażata fuq dak indikat fl-istess rapport. Il-Kunsill innota lkontenut.

43.5.5

E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha l-Kunsill qed jintalab
iġedded il-ħatra tas-Sinjorina Manolita Farrugia bħala Deputat Segretarju
Eżekuttiv tal-Kunsill jew inkella jaħtar Deputat Segretarju Eżekuttiv ġdid.
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Il-Kunsill qabel li l-ħatra tas-Sinjorina Farrugia għandha tiġġedded b’effett
immedjat.
43.5.6

Ċirkulari numru 066/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Stqarrija għall-Istampa 19/06/2018’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

43.5.7

Ċirkulari numru 067/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Proċedura Stabbilita ta’ kif Kunsill japplika għal Bus Shelter
ġdid jew jirrapporta ħsarat’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

43.5.8

Ċirkulari numru 068/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Rapport – Sistema ta’ Żvilupp li tħares l-interess ta’ kulħadd’. IlKunsill innota l-kontenut.

43.5.9

E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali rigward it-talba li għamilna għal
xogħol ta’ resurfacing ta’ Triq Masri li fiha d-Dipartiment qed jinforma lillKunsill li s-Segretarju Eżekuttiv għandu jara li tali spiża qiegħda nkluża flestimi annwali tal-Kunsill Lokali approvat mill-istess Kunsill.

43.5.10

Ċirkulari numru 069/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Stedina għall-BBQ f’għeluq il-25 Sena ta’ Gvern Lokali’. IlKunsill innota l-kontenut.

43.5.11

Ċirkulari numru 070/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Ġbir ta’ Informazzjoni – Ħruġ ta’ Permessi mill-Kunsilli Lokali’.
Il-Kunsill innota l-kontenut.

43.5.12

Ċirkulari numru 071/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Talba minn organizazzjoni mill-Greċja – Sħubija fi proġett
iffinanzjat mill-EEA Grants’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

43.5.13

Ċirkulari numru 072/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Dokument – L-effett negattiv tal-bżieżaq li jittajru’. Il-Kunsill
innota l-kontenut.

43.5.14

Ittra mingħand Joe Louis Sciberras li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni talKunsill Lokali fl-organizazzjoni tal-attivita’ sportiva annwali ‘Giochi – It’s
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a Knockout’. Il-Kunsill qabel li għandu jikkollabora fl-organizazzjoni ta’
din l-attivita’ bi spiża li ma teċċedix is-somma ta’ € 550.
43.5.15

Ittra mingħand Rafael Labro, artist Franċiż, li fiha qed jitlob l-endorsement
tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra għal esebizzjoni artistika li hu qed jippjana li
jorganizza fix-xelter ta’ Pjazza l-Vitorja. Il-Kunsill qabel li għandu jagħti
dan l-endorsement biex tkun tista’ ssir din l-esebizzjoni.

43.5.16

E-mail mingħand Franco Debono, Viċi President tax-Xagħra United
Football Club, li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill fix-xogħol ta’
tiswijiet urġenti li hemm bżonn isiru fuq il-fence tal-grawnd tal-futbol taxXagħra. Il-Kunsill aċċetta li jikkollabora f’dan ix-xogħol bi spiża li ma
teċċedix is-somma ta’ € 1500.

43.5.17

Ċirkulari numru 073/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Press Conference – European Mobility Week in Malta’. IlKunsill innota l-kontenut.

43.5.18

Ċirkulari numru 074/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Minuti tal-Laqgħa tal-Eżekuttiv Nru. 8’. Il-Kunsill innota lkontenut.

43.5.19

Ċirkulari numru 075/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Malta Textile Recycling’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

43.5.20

Komunikat maħruġ mis-Sur Natalino Attard, Direttur Ġenerali fi ħdan idDipartiment tal-Gvern Lokali, b’informazzjoni dwar it-termini u
kundizzjonijiet ġodda tal-Fond ta’ Ko-Finanzjament għal proġetti
amministrati mill-Kunsilli Lokali b’fondi minn programmi differenti talUnjoni Ewropea. Il-Kunsill innota l-kontenut.

43.5.21

E-mail mingħand Kimberly Bondin mill-Ministeru tal-Infrastruttura u
Trasport rigward ‘2018 EMW Competition and Grants’. Il-Kunsill innota lkontenut.

Minuti tal-Kunsill Lokali Ix-Xagħra – Laqgħa Numru 43 – Is-Seba’ Leġislatura

16 ta’ Lulju 2018

8

43.5.22

Ċirkulari numru 077/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Proċedura Stabbilita ta’ kif Kunsill jirrapporta ħsarat fil-provvista
tal-ilma/drenaġġ’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

43.5.23

E-mail mis-Segretarjat Parlamentari għall-Gvern Lokali u l-Komunitajiet li
fiha qed issir stedina lill-Kunsilli Lokali ta’ Malta u Għawdex sabiex
jipparteċipaw fil-kampanja ‘Pink October 2018’. Dawk il-Kunsilli Lokali
interessati li jipparteċipaw għandhom jirreġistraw sa mhux aktar tard minn
nhar it-Tlieta 31 ta’ Lulju 2018. Il-Kunsill innota l-kontenut.

43.5.24

E-mail mis-Sinjuri Andrew Alamango u Nicole Blackman b’informazzjoni
dwar il-proġett ‘Magna Żmien’ li qed jiġi implimentat f’Għawdex. IlKunsill innota l-kontenut.

43.5.25

E-mail mingħand is-Sinjura Clodia Xuereb, koordinatriċi tal-iskola sajf fillokalita’ tax-Xagħra, li fiha qed titlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali
fl-organizazzjoni ta’ clean-up activity fil-playing field u fil-ġnien pubbliku
quddiem il-Mitħna Ta’ Kola nhar il-Ġimgħa 10 ta’ Awwissu 2018. IlKunsill qabel li għandna nikkollaboraw f’din l-attivita’ billi nipprovdu lingwanti, flixkun ilma u xi ħaġa tal-ikel lit-tfal kollha li ser jipparteċipaw.

43.5.26

E-mail mingħand l-Assoċjazzjoni Kulturali ‘Atessa Secolo’ li fiha qed
tistieden delegazzjoni ta’ żewġ persuni mill-Kunsill Lokali tax-Xagħra
sabiex tipparteċipa fil-festival tat-tin organizzat mill-Kunsill ta’ Atessa,
liema festival ser isir nhar is-Sibt 11 ta’ Awwissu 2018. Il-Kunsill qabel li
għandna naraw jekk hemmx xi membru tas-sotto-kumitat tal-ġemellaġġi li
huwa interessat li jipparteċipa.

43.5.27

Ċirkulari numru 079/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Faculty for Social Wellbeing’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

43.5.28

Ċirkulari numru 080/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Preżentazzjonijiet mill-Entitajiet mistiedna waqt il-Laqgħa
Plenarja tas-7 ta’ Lulju 2018’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

43.5.29

Ċirkulari numru 081/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Pendenzi WSC’. Il-Kunsill innota l-kontenut.
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43.5.30

E-mail mingħand Marica Borg, Segretarja tal-Għaqda Kumittiva Għawdex,
li fiha qed titlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali fl-organizazzjoni ta’
attivita’ ħdejn l-Għar ta’ Calypso nhar is-Sibt 28 ta’ Lulju 2018. Il-Kunsill
qabel li għandu jikkollabora fl-organizazzjoni ta’ din l-attivita’ bi spiża li
ma teċċedix is-somma ta’ € 250.

43.5.31

E-mail mingħand Paulina Lonnroth, rappreżentanta tal-ECAD, li fiha qed
tistieden rappreżentant mill-Kunsill sabiex jattendi għal attivita’ tal-ECAD
bit-tema ‘WeFree’ li ser issir f’San Patrignano, l-Italja, nhar l-10 u l-11 ta’
Ottubru 2018. Il-Kunsill innota l-kontenut.

43.5.32

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

43.5.33

E-mail mingħand George Refalo, Segretarju Eżekuttiv tar-Reġjun
Għawdex, li fiha qed jinforma lill-Kunsilli Lokali Għawdxin b’sessjoni
informattiva li ser issir għall-artisti lokali u għaqdiet volontarji involuti filkultura, l-arti u l-kreattivita’. Din il-laqgħa ser issir fis-sala tal-Ministeru
għal Għawdex nhar it-Tlieta 17 ta’ Lulju 2018 fil-5.30pm. Il-Kunsill innota
l-kontenut.

43.5.34

Ċirkulari numru 083/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Stqarrija għall-Istampa – Laqgħa Plenarja 07/07/2018’. Il-Kunsill
innota l-kontenut.

43.5.35

E-mail mingħand Fatma Sahin, Sindku tal-lokalita’ ta’ Gaziantep fitTurkija, li fiha qed jistieden delegazzjoni ta’ żewġ persuni mill-Kunsill
Lokali tax-Xagħra sabiex tattendi għall-ewwel festival internazzjonali talgastronomija li ser isir f’Gaziantep bejn il-Ħamis 20 u s-Sibt 22 ta’
Settembru 2018. L-ispejjeż kollha ser ikunu koperti mill-Kunsill ta’
Gaziantep. Is-Sindku Joe Cordina ser jattendi għal din l-attivita’ bħala
rappreżentant tal-Kunsill.
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43.5.36

Ċirkulari numru 084/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Call for applications – youth delegates – 36th and 37th Congress
Sessions’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

43.5.37

Ċirkulari numru 085/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Application Call: 2021 European Green Capital Award
Competition’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

43.5.38

E-mail mill-MEUSAC b’informazzjoni dwar sessjonijiet ta’ konsultazzjoni
maċ-ċittadini bit-tema ‘Għid tiegħek dwar l-Ewropa’, liema sessjonijiet ser
isiru nhar it-Tlieta 31 ta’ Lulju 2018 fil-10.00am fil-Berġa ta’ Aragona, ilBelt Valletta. Il-Kunsill innota l-kontenut.

43.5.39

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
għandu jagħti din il-clearance.

43.5.40

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
għandu jagħti din il-clearance.

43.5.41

E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali b’informazzjoni dwar Avviż
Legali 222 tal-2018 – Regolamenti li jemendaw ir-Regolamenti (L.S.
441.04) dwar Attivitajiet li jeħtieġu Permess mill-Kunsilli Lokali. Il-Kunsill
innota l-kontenut.

43.5.42

E-mail mingħand Giovanni Allegrini, Sindku tal-Kunsill ta’ San Michele
Salentino fl-Italja, li fiha qed jistieden delegazzjoni ta’ żewġ rappreżentanti
mill-Kunsill Lokali tax-Xagħra sabiex jattendu għall-festival annwali tat-tin
li ser isir bejn il-Ġimgħa 24 u l-Ħadd 26 ta’ Awwissu 2018. Il-Kunsill qabel
li għandna naraw jekk hemmx xi membru tas-sotto-kumitat tal-ġemellaġġi
li huwa interessat li jipparteċipa.

43.5.43

E-mail mingħand Miriam Schembri, senior manager tal-Aġenzija
Nazzjonali tal-Litteriżmu, li fiha qed titlob il-permess tal-Kunsill Lokali
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tax-Xagħra sabiex isiru s-sessjonijiet ‘Aqra Miegħi / Read with me’ fillibrerija pubblika kull nhar ta’ Ġimgħa bejn id-9.00am u l-11.30am. IlKunsill aċċetta din it-talba.
43.5.44

E-mail mingħand Joseph Bajada f’isem il-Fondazzjoni Patrimonju Xagħra
li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra florganizazzjoni ta’ esebizzjoni biex tfakkar għeluq il-mitt sena mit-twelid
tal-poeta Xagħri Patri Mattew Sultana. Il-Kunsill qabel li għandu
jikkollabora fl-organizazzjoni ta’ din il-wirja bi spiża li ma teċċedix issomma ta’ € 350.

43.6

Ilmenti mir-residenti

43.6.1

Talba mingħand Patricia Bajada ta’ ‘Dar Bajada’, Triq Ta’ Brieret, sabiex
titranġa l-bankina quddiem ir-residenza tagħha. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir.

43.6.2

Talba mingħand Mary Spiteri għan-nom ta’ Josephine Borg ta’ Sqaq fi Triq
it-28 ta’ April 1688 sabiex titranġa t-tappiera li tinsab quddiem ir-residenza
tagħha. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

43.6.3

Talba mingħand Carmel Mifsud ta’ ‘Santa Maria’, Triq Ġnien Imrik, sabiex
titranġa l-għatba tal-propjeta’ tiegħu fi Pjazza l-Vitorja. Il-Kunsill qabel li
dan ix-xogħol għandu jsir.

43.6.4

Talba mingħand Frans Borg ta’ 76, Triq Franġisk Camilleri, sabiex jitranġa
ħajt tas-sejjieħ imwaqqa’ għat-triq fi sqaq fi Triq Jannar. Il-Kunsill qabel li
dan ix-xogħol għandu jsir.

43.6.5

Talba mingħand Carmelo Borg ta’ 71A, Triq Ta’ Gajdoru, sabiex titranġa
rampa perikoluża fi Triq Għajn Ħosna. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.

43.6.6

Talba mingħand George Rapa ta’ ‘Dar Ġesu’ Redentur’, Triq Parisot,
sabiex isiru sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar quddiem ‘Grass Court
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Apartment’, Triq Ta’ Ġorf. Il-Kunsill qabel li għandna nressqu din it-talba
għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.
43.6.7

Talba mingħand Betty Berry ta’ Nazzarenu Court, Flat 7, Triq Ġnien Xibla,
sabiex jitwaħħal doggy bin fil-pjazza tan-Nazzarenu. Il-Kunsill qabel li dan
ix-xogħol għandu jsir.

43.6.8

Talba mingħand is-Sindku Joe Cordina sabiex isir sinjal slow ħdejn iccentral strip ta’ Triq Marsalforn. Il-Kunsill qabel li għandna nressqu din ittalba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

43.6.9

Talba mingħand Carmen Studley ta’ ‘Finchhouse’, Triq Mannar, sabiex
titbiddel il-pożizzjoni tal-bus stop li hemm ħdejn il-Knisja ta’ Ġesu’
Nazzarenu minħabba li hija ta’ periklu għan-nies. Il-Kunsill qabel li
għandna nressqu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

43.6.10

Talba mingħand Lesley Burgess ta’ ‘Dar Feliċ’, Triq Liberat Grech, sabiex
tinżabar is-siġra tal-ħarrub li hemm bejn Triq Liberat Grech u Triq il-Ġebla
ta’ Sansuna. Il-Kunsill qabel li għandna napplikaw għall-permess
neċessarju mingħand it-Tree Permitting Unit fi ħdan l-Awtorita’ talIppjanar.

43.6.11

Talba mingħand Victor Bajada ta’ 74A, Triq Sant’Anton, sabiex jitranġa ssiment quddiem il-bankina tar-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir.

43.6.12

Talba mingħand is-Sindku Joe Cordina sabiex issir bus stop ġdida quddiem
ir-residenza 44 fi Triq Ġnien Imrik. Il-Kunsill qabel li għandna nressqu din
it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

43.6.13

Talba mingħand Julie Clarke ta’ ‘San Franġisk Court’, Penthouse 7B, Triq
il-Ġebla Ta’ Sansuna, sabiex jittieħdu l-passi kollha neċessarji biex din ittriq titranġa urġentament minħabba l-istat diżastruż li tinsab fih. Il-Kunsill
qabel li għandna nirreferu din it-talba lill-Ministeru għal Għawdex peress li
din it-triq taqa’ taħt ir-responsabbilita’ tal-Gvern Ċentrali.
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43.6.14

Talba mingħand Stephanie Portelli ta’ ‘Trankwilla Court’, Flat 1, Triq
Għajn Qamar, sabiex il-Kunsill jikkunsidra li jpoġġi skip fil-parti tat-triq
fejn toqgħod hi minħabba l-ammont qawwi ta’ boroż suwed taż-żibel li qed
ikun hemm. Il-Kunsill ma aċċettax din it-talba.
Fuq proposta tas-Sindku Joe Cordina, il-Kunsill qabel li għandna
nistampaw numru ta’ tabelli bil-ġranet u l-ħinijiet tal-ġbir tal-iskart biex
ikunu jistgħu jitqassmu lill-inkwilini tal-flats u farmhouses li għandna fillokalita’ tagħna biex hekk kulħadd ikun infurmat dwar kif qed jinġabar liskart u kulħadd ikun konformi mar-regolamenti.

43.6.15

Talba mingħand Reuben Galea ta’ Triq l-Għejun li fiha qed jitlob li lKunsill iwessa’ waħda min-no parking spaces li hemm faċċata tarresidenza tiegħu bil-għan li din il-kaxxa tal-ipparkjar tkun tista’ tintuża
mill-vetturi kummerċjali. Il-Kunsill qabel li għandna nressqu din it-talba
għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

43.6.16

Talba mingħand Raymond Miller ta’ Flat 1, ‘Tereża Court’, Triq
Marsalforn, sabiex issir reserved parking bay għad-disabled quddiem irresidenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li għandna nressqu din it-talba għallapprovazzjoni ta’ Transport Malta.

43.6.17

Talba mingħand Sam Debono ta’ ‘Shante’, Triq it-28 ta’ April 1688, sabiex
isiru sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar quddiem ir-residenza tiegħu. IlKunsill qabel li għandna nressqu din it-talba għall-approvazzjoni ta’
Transport Malta.

43.6.18

Talba mingħand xi residenti ta’ Triq l-Imqades sabiex terġa’ titpoġġa lgħata tal-bus shelter li hemm ħdejn it-Tempji tal-Ġgantija. Il-Kunsill qabel
li għandna napplikaw mal-kumpanija Faces sabiex isir bus shelter ġdid.
Fuq proposta tas-Sindku Joe Cordina, il-Kunsill qabel li għandna nitolbu lawtorizazzjoni ta’ Transport Malta sabiex issir rilokazzjoni ta’ din il-bus
stop għal Triq John Otto Bayer, viċin l-entratura tat-Tempji tal-Ġgantija.
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43.6.19

Talba mingħand Joe Theuma ta’ 95, Triq Ġnien Xibla, sabiex titranġa lbankina quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.

43.6.20

Talba mingħand Angela Hili ta’ 124, Triq it-Tiġrija, sabiex titranġa s-silent
police zebra crossing li hemm ħdejn il-Knisja Bażilika minħabba li parti
minnha hija maqtugħa. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

43.6.21

Talba mingħand James Portelli ta’ 27, Triq Ġnien Imrik, sabiex il-Kunsill
jagħti n-no objection tiegħu sabiex tkun tista’ issir bankina temporanja
quddiem l-istekkat li hemm fis-sit ta’ kostruzzjoni ħdejn ir-residenza
tiegħu. Dan wara spezzjonijiet li qed isiru min-naħa tal-Building
Regulations Office (BRO) fuq is-siti ta’ kostruzzjoni fil-lokalita’ tagħna.
Wara diskussjoni, il-Kunsill qabel unanimament li għandna niċċekkjaw
mal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali biex naraw kif għandna nipproċedu
f’dan ir-rigward. Il-Kunsill qabel unanimament li għandna naraw Kunsilli
oħrajn kif qegħdin jittrattaw talbiet simili li qegħdin isirulhom mir-residenti
tagħhom qabel ma niddeċiedu kif ser nimxu aħna.

43.6.22

Talba mingħand William Sultana ta’ ‘Villa Sultana’, Triq Mannar, sabiex
titranġa l-gradilja tal-ilma quddiem ir-residenza ġdida tiegħu fi Triq Ta’
Ġorf. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

43.6.23

Talba mingħand Alan Mizzi ta’ September Court, Flat 2, Triq Marsalforn,
sabiex isiru l-parking spaces fi Triq Marsalforn minħabba li skont hu,
kulħadd qed jipparkja kif irid. Il-Kunsill qabel li għandna ninkarigaw lillPerita Mariella Xuereb sabiex tipprepara traffic management plan għal Triq
Marsalforn.

43.6.24

Talba mingħand Joseph Hili ta’ 128, Triq it-Tiġrija, sabiex titranġa r-rampa
tal-garaxx quddiem ir-residenza tiegħu minħabba li preżentament qed tiżloq
u tista’ tkun ta’ periklu għal dawk li jużawha. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir.

Minuti tal-Kunsill Lokali Ix-Xagħra – Laqgħa Numru 43 – Is-Seba’ Leġislatura

16 ta’ Lulju 2018

15

43.6.25

Talba mingħand Xavier Tabone, Direttur tal-Baron Group Limited, sabiex
il-Kunsill jagħti n-no objection tiegħu sabiex tkun tista’ issir bankina
temporanja quddiem l-istekkat li hemm fis-sit ta’ kostruzzjoni fi Triq Ta’
Ġorf. Il-Kunsill qabel li m’għandniex nagħtu din in-no objection għalissa.
Dan il-każ għandu jiġi trattat bħall-każ imsemmi f’paragrafu 43.6.21.

43.6.26

Talba mingħand Rita Magrin ta’ 18, Triq Mannar, sabiex (i) titranġa grada
tal-ilma quddiem ir-residenza tagħha u (ii) titranġa l-kurduna tal-bankina
quddiem ir-residenza. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

43.6.27

Talba mingħand Joseph Spiteri ta’ 30, Triq Ta’ Ħida, Nadur, sabiex ilKunsill jagħti n-no objection għal reserved parking space fi Triq ir-Ramla
sabiex hu jkun jista’ jikri d-deckchairs, umbrelel u aċċessorji oħra skont ilpermess li għandu.
Il-Kunsill qabel li għandna nagħtu din in-no objection. Il-Kunsill qabel li
għandna nibdew naħdmu sabiex għal sena jkun hemm pjan ħolistiku dwar
l-użu tal-parking spaces fit-triq li twassal għall-bajja tar-Ramla l-Ħamra.

43.6.28

Talba mingħand Ruth Birtwistle ta’ ‘SOB’, Triq it-Tiġrija, sabiex il-Kunsill
jikkunsidra li jorganizza t-tieni kors ta’ lezzjonijiet fil-lingwa Maltija għarresidenti barranin. Il-Kunsill qabel li dan il-kors għandu jibda minn Ottubru
li ġej.

43.6.29

Talba mingħand Mary Rose Muscat ta’ N.B., Triq l-Għar ta’ Ninu, sabiex
il-Kunsill jagħti n-no objection tiegħu sabiex tkun tista’ issir bankina
temporanja quddiem l-istekkat li hemm fis-sit ta’ kostruzzjoni ħdejn irresidenza tagħha. Il-Kunsill qabel li għalissa m’għandniex nagħtu din in-no
objection u din it-talba għandha tiġi trattata bħal talbiet oħra simili.

43.6.30

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex isiru l-uplighters għal
Pjazza l-Vitorja. Il-Kunsill qabel li għandna nġibu stima professjonali
mingħand inġinier biex hekk naraw il-possibilita’ li napplikaw għal xi fondi
li jista’ jkun hemm għal dan il-proġett.
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43.6.31

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex isir xogħol ta’ żebgħa
tal-bankijiet, playing equipment u imwejjed tal-injam li hemm fil-playing
field u tinqala’ l-playhouse li hemm fil-parti ta’ isfel tal-istess playing field
minħabba li saret perikoluża. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

43.6.32

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex jitranġa t-toilet li hemm
fil-playing field tal-lokalita’ tagħna. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.

43.6.33

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex isir ir-refreshing tassinjali tat-traffiku fil-kantuniera bejn Vjal it-Tmienja ta’ Settembru u Triq
it-Tiġrija. Il-Kunsill qabel li għandna nressqu din it-talba għallapprovazzjoni ta’ Transport Malta.

43.7

Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-iskeda ta’ pagamenti

43.7.1

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 2017 għan-nom tiegħu u tal-Kunsillier Anthony Attard b’riferenza
għall-format 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 din l-iskeda ta’ pagamenti, ittieħed vot
li kien ta’ tnejn favur (Sindku Joe Cordina u l-Viċi Sindku Aaron Agius) u
tnejn kontra (il-Kunsilliera Dr. Kevin Cutajar u Anthony Attard). Peress li
ma kienx hemm maġġoranza favur jew kontra, is-Sindku Joe Cordina uża lcasting vote tiegħu u ivvota favur.
B’hekk, l-iskeda ta’ pagamenti kif ippreżentata ġiet approvata.
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43.8

Mozzjoni numru 174 – Il-pagamenti fil-Kunsill Lokali tax-Xagħra u ddokumentazzjoni tagħhom

43.8.1

Is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard qara l-mozzjoni numru 174 bis-suġġett
imsemmi, liema mozzjoni ġiet ippreżentata fl-uffiċċju tal-Kunsill nhar itTlieta 10 ta’ Lulju 2018. It-test ta’ din il-mozzjoni huwa kif ġej:
Illi aħna l-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista hawn taħt iffirmati,
ninsabu serjament imħassbin dwar il-mod kif il-pagamenti jiġu
approvati fil-Kunsill Lokali tax-Xagħra li minnu niffurmaw parti;
Illi spiss jiġri li jitressqu pagamenti għall-approvazzjoni tal-Kunsill,
akkumpanjati minn fatturi mhux ċari u/jew li jkunu bla deskrizzjoni
dwar liema deċiżjonijiet tal-Kunsill qed jimplimentaw;
Illi meta aħna l-Kunsilliera hawn taħt iffirmati nitolbu lispjegazzjonijiet, spiss qed jiġri li dawn jingħatawlna superfiċjalment
jew saħansitra ma jingħatawlniex għax ħadd ma jkun jista’ jew irid
jagħtihom;
Illi f’Lulju 2017, aħna l-Kunsilliera hawn taħt iffirmati nfurmajna lissegretarju eżekuttiv u lill-Kunsill Lokali li jekk din il-kwistjoni tibqa’
mhux indirizzata, ma konniex ser napprovaw dawn il-pagamenti;
Illi minkejja l-pożizzjoni li ħadna, aħna l-Kunsilliera hawn taħt
iffirmati, sa sar xejn minn ħadd u dan minkejja li l-pagamenti talKunsill ilhom sena jiġu approvati jew bil-vot tal-maġġoranza
Laburista biss jew saħansitra bil-casting vote tas-Sindku;
Illi dan mhux aktar aċċettabbli għax għandu jkun hemm trasparenza
sħiħa għas-sodisfazzjon ta’ kulħadd dwar kif jintefqu flus pubbliċi;
Illi hu għalhekk li qed titressaq din il-mozzjoni;
Għaldaqstant, aħna hawn taħt iffirmati, qed nitolbu lill-Kunsill Lokali
tax-Xagħra sabiex jikkonsidra u jiddeċiedi li:
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1. Ma jitressaq ebda pagament għall-approvazzjoni tal-Kunsill li
dwaru ma jkunx hemm fattura bi spjegazzjoni ċara tax-xogħol li
jkun sar u fejn u meta dan ikun sar;
2. Kull pagament inkluż fl-iskeda li titressaq għall-approvazzjoni
f’kull laqgħa tal-Kunsill, ikun imqabbel b’mod ċar mad-deċiżjoni
tal-istess Kunsill li l-istess pagament ikun qed jimplimenta u dan
billi fl-istess skeda jitniżżlu n-numru u d-data tal-laqgħa li fiha ddeċiżjoni tkun ittieħdet u kif ukoll in-numru tad-deċiżjoni kif ikun
jidher fil-minuti tal-laqgħa.
Din il-mozzjoni hija proponuta mill-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar u
sekondata mill-Kunsillier Anthony Attard
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar qal li hu bħala proponent tal-mozzjoni,
m’għandux aktar x’iżid għax il-mozzjoni hija ċara ħafna f’dak li qed titlob.
Peress li ma kienx hemm qbil dwar din il-mozzjoni, ittieħed vot li kien ta’
tnejn favur (il-Kunsilliera Dr. Kevin Cutajar u Anthony Attard) u tnejn
kontra (is-Sindku Joe Cordina u l-Viċi Sindku Aaron Agius). Peress 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.
43.9

Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss

43.9.1

Il-laqgħa tal-Kunsill intemmet fit-8.00pm u ġiet aġġornata b’mod unanimu
għal nhar it-Tnejn 13 ta’ Awwissu 2018 fil-5.30pm b’aġenda li tkun
komunikata aktar ‘il quddiem.

IFFIRMATA
Joe Cordina
Sindku
Minuti tal-Kunsill Lokali Ix-Xagħra – Laqgħa Numru 43 – Is-Seba’ Leġislatura

IFFIRMATA
Ivan Attard
Segretarju Eżekuttiv
16 ta’ Lulju 2018

19

