MINUTI
Laqgħa tal-Kunsill Lokali Ix-Xagħra
Is-Seba’ Leġislatura
Laqgħa Numru Erbgħa u Erbgħin (44)
13 ta’ Awwissu 2018
Il-Kunsill Lokali Ix-Xagħra ltaqa’ fl-Uffiċċju Amministrattiv tiegħu li jinsab
fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru, Xagħra Għawdex, fil-5.30 ta’ filgħaxija.
PREŻENTI:
Joe Cordina – Sindku
Aaron Agius – Viċi Sindku
Dr. Christian Zammit - Kunsillier
Dr. Kevin Cutajar – Kunsillier
Anthony Attard – Kunsillier
ASSENTI B’APOLOĠIJI (Skont Ordni Permanenti 14A (3):
n/a

UFFIĊJAL PREŻENTI:
Ivan Attard – Segretarju Eżekuttiv
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Minuti
Is-Sindku Joe Cordina ippresieda l-laqgħa.
Fil-bidu tal-laqgħa, il-membri tal-Kunsill awguraw l-isbaħ xewqat lill-Kunsillier Dr.
Christian Zammit fl-okkażjoni taż-żwieġ tiegħu li sar is-Sibt 30 ta’ Ġunju 2018.
44.1

Qari tal-ittri ta’ apoloġiji

44.1.1

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

44.2

Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti

44.2.1

Il-Kunsill approva bi tliet voti favur u żewġ astensjonijiet il-minuti tallaqgħa numru 354 li saret nhar it-Tnejn 16 ta’ Lulju 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 44.5 tiġi diskussa issa.

44.5

Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsilliera

44.5.1

Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar xi żvilupp kien hemm fuq ixxogħol ta’ tneħħija tal-wires tad-dawl fi Pjazza l-Vitorja. Is-Sindku Joe
Cordina wieġeb li fil-ġimgħat li għaddew inħarġet il-letter of acceptance
lill-kuntrattur Richard Cauchi u x-xogħol mistenni jibda wara li tgħaddi lfesta ta’ Marija Bambina.

44.5.2

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 x-xogħol mistenni jibda wara li
tgħaddi l-festa ta’ Marija Bambina.

44.5.3

Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar xi żvilupp kien hemm dwar izzebra crossing li qed tiġi proposta quddiem il-headquarters tax-Xagħra
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Scouts Group. Is-Sindku wieġeb li qed nistennew l-awtorizazzjoni ta’
Transport Malta sabiex tkun tista’ ssir din iz-zebra crossing.
44.5.4

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.

44.5.5

Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq
ix-xogħol ta’ restawr li kellu jsir mill-Fondazzjoni Wirt Għawdex fuq inniċċa tal-Madonna fit-telgħa tas-Sellum. Is-Sindku wieġeb li għadna qed
nistennew risposta dwar dan.

44.5.6

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 ir-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.

44.5.7

Il-Kunsillier Dr. Christian Zammit staqsa dwar xi żvilupp kien hemm dwar
l-inizjattiva tat-tqassim tas-siġar tat-tin lir-residenti tal-lokalita’ tagħna.
Wara diskussjoni, il-Kunsill qabel li għandna nistaqsu lis-Segretarjat
Parlamentari tal-Onorevoli Clint Camilleri dwar il-possibilita’ li ningħataw
xi siġar tat-tin li eventwalment ikunu jistgħu jitqassmu lir-residenti Xagħrin
li jkunu interessati.

44.5.8

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. Il-
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Kunsillier Dr. Kevin Cutajar propona u l-Kunsill qabel li għandna nitolbu
lill-Ministeru sabiex naraw fiex wasal dan ir-rapport.
44.5.9

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
qed jiġi iffinalizzat ir-rapport dwar il-latrini pubbliċi kollha ta’ Għawdex,
liema rapport qed isir mill-Ministeru għal Għawdex.

44.5.10

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 din
it-tabella ser teħel wara li tgħaddi l-festa ta’ Marija Bambina.

44.5.11

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

44.3

Approvazzjoni tal-quarterly financial report għall-perijodu AprilĠunju 2018

44.3.1

Is-Sindku Joe Cordina ippreżenta lill-membri tal-Kunsill il-quarterly
financial report għall-perijodu April-Ġunju 2018. Dan ir-rapport juri li bejn
l-1 ta’ Jannar u t-30 ta’ Ġunju 2018, il-Kunsill kellu bilanċ finanzjarju ta’ €
59,941.
Dan ir-rapport finanzjarju ġie approvat bi tliet voti favur u żewġ
astensjonijiet.

44.4

Komunikazzjonijiet tas-Sindku
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44.4.1

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li, sad-data tal-għeluq tassottomissjoni tal-kwotazzjonijiet għax-xogħol ta’ tindif tat-toroq fil-jiem
tal-festa ta’ Marija Bambina, ma kien hemm ħadd li tefa’ l-offerta tiegħu.
Fid-dawl ta’ dan, il-Kunsill qabel li din is-sejħa għall-kwotazzjonijiet
għandha terġa’ tinħareġ.
Fuq proposta tal-Viċi Sindku Aaron Agius, il-Kunsill qabel li għandna
nitolbu lill-Ministeru għal Għawdex sabiex jipprovdi ħaddiema li jagħmlu
t-tindif neċessarju fit-toroq li jaqgħu taħt ir-responsabbilita’ tiegħu u kif
ukoll il-playing field ta’ Vjal it-Tmienja ta’ Settembru.
Il-Kunsill qabel ukoll li għandna nitolbu lill-Ministeru għal Għawdex
sabiex isir ix-xogħol tal-ħasil ta’ Pjazza l-Vitorja u Vjal it-Tmienja ta’
Settembru qabel ma jinħareġ l-armar tal-festa.

44.4.2

Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna norganizzaw
attivita’ soċjali għall-anzjani Xagħrin li jattendu fiċ-Ċentru ta’ Matul il-Jum
fl-okkażjoni tal-festa ta’ Marija Bambina. Din l-attivita’ ser issir nhar lErbgħa 5 ta’ Settembru 2018.

44.4.3

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li sad-data tal-għeluq tassottomissjoni ta’ applikazzjonijiet għall-ħatra ta’ ambaxxatur/ambaxxatriċi
lokali taż-żgħażagħ, il-Kunsill ma rċieva l-ebda applikazzjoni biex din ilkariga tkun tista’ timtela.
Fid-dawl ta’ dan, huwa propona u l-Kunsill qabel li din l-applikazzjoni
għandha terġa’ tinħareġ.

44.4.4

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li fil-preżent, ix-xogħol tat-tindif
tal-uffiċċju amministrattiv qed isir darba fil-ġimgħa mis-Sur Joseph Hili li
huwa ħaddiem assenjat magħna fuq l-iskema tal-Community Workers
Foundation.
Huwa propona li darba fix-xahar għandna ninkarigaw kumpanija tat-tindif
sabiex tagħmel dan ix-xogħol. Il-Kunsill qabel unanimament mal-proposta
tas-Sindku.
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44.4.5

Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nġeddu lkuntratt li għandna mas-Sinjura Nicolina Sultana għal servizz ta’ assistenza
fiċ-Ċentru ta’ Matul il-Jum għall-anzjani. Dan il-kuntratt ser jiġġedded sal31 ta’ Awwissu 2019.

44.4.6

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li l-permess għax-xogħol ta’
konservazzjoni u restawr tal-istatwa tal-Madonna fil-bajja tar-Ramla ġie
approvat mill-Awtorita’ tal-Ippjanar ix-xahar li għadda. Fid-dawl ta’ dan,
huwa propona u l-Kunsill qabel li għandna nitkellmu ma’ rappreżentant talFondazzjoni Wirt Għawdex qabel ma tinħareġ l-offerta pubblika għal dan
ix-xogħol sabiex nassiguraw li x-xogħol li ser isir ikun tal-aqwa livell
possibbli.

44.4.7

Is-Sindku Joe Cordina għamel riferenza għal diversi talbiet li qed nirċievu
mingħand residenti u kumpaniji li għandhom xogħol pendenti ta’
kostruzzjoni fil-lokalita’ tagħna sabiex nagħtu no objection għal
installazzjoni ta’ bankini temporanji quddiem dawn is-siti skont kif ġew
mitluba jagħmlu minn uffiċjali tal-building regulations office (BRO).
Is-Sindku propona li dawn it-talbiet għandhom jiġu deċiżi fuq bażi ta’ każ
b’każ sakemm jinħarġu l-linji gwida li għandha tibgħat l-Assoċjazzjoni talKunsilli Lokali fuq talba li għamilna wara l-laqgħa tal-Kunsill li saret fis-16
ta’ Lulju 2018.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar qal li dwar din il-materja ġiet preżentata
mozzjoni li ser tiġi diskussa fil-laqgħa tal-lum u għaldaqstant jaħseb li tali
diskussjoni għandha titħalla għal dak il-ħin. Is-Sindku Joe Cordina ma
qabilx ma’ dan għax qal li skont hu, is-sustanza tal-mozzjoni li tressqet hija
dwar kundanna għall-Gvern tal-ġurnata u mhux dwar din il-materja. IlKunsillier Dr. Kevin Cutajar qal li hu ma jaqbilx ma’ din l-interpretazzjoni
tas-Sindku.
Fuq talba tal-Kunsilliera Dr. Kevin Cutajar u Anthony Attard, is-Sindku Joe
Cordina issospenda l-laqgħa fis-6.20pm u ż-żewġ Kunsilliera irtiraw mil-
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laqgħa. Wara li daħlu lura fil-kamra tal-laqgħat fis-6.25pm, il-laqgħa
tkompliet.
Wara diskussjoni, il-Kunsill qabel li għandu jinħatar sotto-kumitat iffurmat
mis-Sindku, il-Viċi Sindku u rappreżentant wieħed miż-żewġ Kunsilliera
eletti f’isem il-Partit Nazzjonalista biex jiddeċiedi dwar dawn it-talbiet.
44.4.8

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li fil-ġranet li għaddew saritlu
talba verbali mill-uffiċjali tal-Librerija Pubblika ta’ Għawdex sabiex jużaw
il-librerija pubblika amministrata minna għal proġett ta’ indexing ta’ kotba
li ser jibda fix-xhur li ġejjin.
Il-Kunsill qabel unanimament li għandna nipprovdu l-librerija tagħna għal
dan il-proġett bil-kundizzjoni li dan ma jinvolvi l-ebda commitment
finanzjarju min-naħa tagħna.

44.6

Qari tal-Korrispondenza

44.6.1

Ċirkulari numru 085/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Preżentazzjoni u Noti li ġew ippreżentati waqt is-sessjoni
informattiva fuq l-Evalwazzjoni ta’ tenders fuq l-EPPS’. Il-Kunsill innota lkontenut.

44.6.2

Ċirkulari numru SPI 9/2018 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali
intitolata ‘Skema Finanzjarja favur il-Komunita’ – Libreriji
Lokali/Reġjonali’.
Il-Kunsill qabel li għandna napplikaw taħt din l-iskema sabiex ninstallaw
sistema ta’ arja kondizzjonata fil-librerija pubblika ‘Patri Ġiġi Camilleri
S.J.’ amministrata mill-Kunsill.

44.6.3

E-mail mingħand Radu Gheorghe li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni talKunsill Lokali tax-Xagħra fl-organizazzjoni ta’ aerobic classes għarresidenti fix-xhur bejn Settembru u Diċembru 2018. Il-Kunsill aċċetta din
it-talba fuq l-istess linji tas-snin preċedenti.
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44.6.4

Ċirkulari numru 086/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Kumitat ta’ Azzjoni – LCA/PA/BRO/MDA/TM’. Il-Kunsill
innota l-kontenut.

44.6.5

E-mail mingħand Alexandra Vella, rappreżentanta tal-Wasteserv, li fiha qed
tagħti informazzjoni lill-Kunsilli Lokali rigward il-European Week for
Waste Reduction li ser issir f’Novembru li ġej. Il-Kunsill innota l-kontenut.

44.6.6

E-mail mingħand is-Sur Adrian Mifsud, Direttur responsabbli għallKunsilli Lokali, li fiha qed jinforma lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra li dDipartiment approva l-ħatra tas-Sinjorina Manolita Farrugia biex isservi filkariga ta’ Deputat Segretarju Eżekuttiv b’effett mill-4 ta’ Lulju 2018. IlKunsill innota l-kontenut.

44.6.7

E-mail mingħand Euchar Vella, managing director ta’ Karkanja Limited, li
fiha qed jitlob il-koperazzjoni tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra fl-issues li din
il-kumpanija qed ikollha mal-Awtorita’ tal-Ippjanar u l-Building
Regulations Office rigward is-siti ta’ kostruzzjoni li din il-kumpanija
għandha fil-lokalita’ tagħna. Il-Kunsill qabel li dawn il-każijiet għandhom
jiġu trattati skont kif ġie deċiż aktar kmieni matul din il-laqgħa.

44.6.8

Ċirkulari numru SPI 7/2018/I maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali
intitolata ‘Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (il-GDPR)
vis-à-vis id-dettalji ta’ ċittadini fil-minuti tal-laqgħat’. Il-Kunsill innota lkontenut.

44.6.9

E-mail mir-Reġjun Għawdex b’informazzjoni dwar it-tnedija tal-proċess ta’
konsultazzjoni pubblika dwar l-Awtorita’ dwar l-Iżvilupp Reġjonali għal
Għawdex. Il-Kunsill innota l-kontenut.

44.6.10

Ċirkulari numru SPI 10/2018 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali
intitolata ‘Skema dwar Restawr ta’ Postijiet/Monumenti Storiċi 2018’. Din
l-iskema hija applikabbli għal Kunsilli Lokali f’Malta biss. Il-Kunsill innota
l-kontenut.
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44.6.11

Ċirkulari numru 089/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Minuti tal-Laqgħa tal-Eżekuttiv Nru. 9’. Il-Kunsill innota lkontenut.

44.6.12

Ċirkulari numru 091/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Servizz ta’ qbid ta’ ħamiem selvaġġ’. Il-Kunsill innota lkontenut.

44.6.13

Ċirkulari numru 092/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Tabelli No Parking Tow Away Zone maħruġa mill-Kunsilli
Lokali’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

44.6.14

E-mail mill-MEUSAC b’informazzjoni dwar sejħa ġdida għal proġetti
iffinanzjati mill-Unjoni Ewropea taħt l-Asylum, Migration and Integration
Fund (AMIF). Applikazzjonijiet għal proġetti li jaqgħu taħt din is-sejħa
jistgħu jiġu sottomessi sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Jannar 2019. IlKunsill innota l-kontenut.

44.6.15

E-mail mingħand Chantelle Tabone, rappreżentanta tal-MEUSAC
f’Għawdex, li fiha qed tistaqsi lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra jekk hux
interessat li jerġa’ jissottometti l-applikazzjoni tiegħu għal proġett ta’
skambju ta’ żgħażagħ għad-deadline li jmiss, jiġifieri l-4 ta’ Ottubru 2018.
Il-Kunsill qabel li għandna nerġgħu nissottomettu din l-applikazzjoni.

44.6.16

E-mail mingħand Amy Borg, rappreżentanta ta’ Global College Malta,
b’informazzjoni dwar seminar bit-tema ‘Relaxation and Energy
Management at work: Improving Work Productivity’, liema seminar ser isir
nhar il-Ġimgħa 24 ta’ Awwissu 2018 bejn l-10.30am u nofsinhar. Il-Kunsill
innota l-kontenut.

44.6.17

Ittra mingħand Mary Anne Sultana, rappreżentanta tal-Kumitat tal-Fund
Raising Festa Marija Bambina, li fiha qed titlob il-kollaborazzjoni talKunsill fl-organizazzjoni ta’ attivita’ kulturali nhar il-Ħamis 30 ta’
Awwissu 2018. Il-Kunsill qabel li għandna nikkollaboraw fl-organizazzjoni
ta’ din l-attivita’ bi spiża li ma teċċedix is-somma ta’ € 500.
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44.6.18

Ittra mingħand Anthony Joe Borg, prefett tal-Grupp tal-Abbatini talParroċċa tax-Xagħra, li fiha qed jitlob il-permess tal-Kunsill Lokali sabiex
Pjazza l-Vitorja tkun tista’ tingħalaq għat-traffiku f’ħinijiet stabbiliti bejn
il-Ħadd 19 ta’ Awwissu u l-Ħadd 26 ta’ Awwissu 2018. Dan sabiex ikunu
jistgħu jsiru r-rehearsals preparatorji għall-produzzjoni ‘Il-Ġawhra taxXagħrin’ li ser tittella’ l-Ħadd 26 ta’ Awwissu fit-8.30pm.
Il-Kunsill qabel li għandna nagħtu din in-no objection bil-kundizzjoni li ma
jsirx għeluq tal-Pjazza fil-ħinijiet kmieni wara nofsinhar.

44.6.19

Talba mingħand Anthony Bonnici, marketing manager tal-kumpanija
Marsovin, li fiha qed jitlob in-no objection tal-Kunsill sabiex tkun tista’ ssir
attivita’ ta’ wine tasting r-Ramla nhar il-Ġimgħa 24 u s-Sibt 25 ta’
Awwissu 2018. Il-Kunsill qabel li għandna nagħtu din in-no objection.

44.6.20

Ittra mingħand l-Arċipriet Mons. Carmelo Refalo għan-nom tal-Għaqda talArmar ‘VMB 1973’ li fiha qed jitlob lill-Kunsill Lokali sabiex jibda
jipprovdi servizz ta’ gwardjan lokali fi Triq il-Knisja biex jassigura li jiġu
osservati t-tabelli tal-one way temporanji li ġew installati għal żmien ilfesta. Il-Kunsill qabel li għandna nirreferu din it-talba lil Transport Malta.

44.6.21

Ċirkulari numru 93/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Kunsilli Lokali li mhuwiex reġistrati fl-eapps tal-Planning
Authority’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

44.7

Ilmenti mir-residenti

44.7.1

Talba mingħand Melita Cremona ta’ 41, ‘Framel’, Triq in-Naġġara,
Xewkija Għawdex, sabiex tiġi installata bozza ġdida ma’ arblu viċin irresidenza 6, ‘Belaria’, Triq Kalipso. Il-Kunsill aċċetta din it-talba.

44.7.2

Talba mingħand Paul Sultana ta’ 46, Triq Għajn Qamar, sabiex isir sinjal
abjad li jindika l-qasma ta’ Triq Għajn Qamar peress li qed isiru ħafna
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inċidenti fl-inħawi. Il-Kunsill qabel li għandna nibagħtu din it-talba għallapprovazzjoni ta’ Transport Malta.
44.7.3

Talba mingħand Jason Borg ta’ 37, Triq Jannar, sabiex jiżdied it-tul tassinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar li jinsabu madwar metru fuq kull naħa talgaraxx tar-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li għandna nibagħtu din ittalba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

44.7.4

Talba mingħand Kyanne Spiteri ta’ Tal-Ġnejna Court, Block D Flat 2, Triq
il-Kumittiva, sabiex din it-triq tiġi asfaltata minħabba s-sitwazzjoni ħażina
li tinsab fiha fil-preżent. Il-Kunsill qabel li għandna nirreferu din it-talba
lill-Ministeru għal Għawdex peress li Triq il-Kumittiva hija white road u
għaldaqstant taqa’ taħt ir-responsabbilita’ tal-Gvern Ċentrali.

44.7.5

Talba mingħand Frederick Wood ta’ Ta’ Katrina F/H, Triq Marsalforn,
sabiex isiru sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar faċċata tal-garaxx tarresidenza tiegħu. Is-Sur Wood qed jibgħat l-approvazzjoni tar-resident li
joqgħod faċċata tiegħu biex ikunu jistgħu jsiru dawn is-sinjali. Il-Kunsill
qabel li għandna nibagħtu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport
Malta.

44.7.6

Talba mingħand Ġużeppi Said ta’ 90, Triq il-Knisja, sabiex isiru sinjali li
jipprojbixxu l-ipparkjar madwar metru fuq kull naħa tal-garaxx tarresidenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li għandna nibagħtu din it-talba għallapprovazzjoni ta’ Transport Malta.

44.7.7

Talba mingħand Angela Azzopardi ta’ 111, Triq Ġnien Xibla, sabiex isiru
sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar quddiem ir-residenza tagħha. Il-Kunsill
qabel li għandna niċċekkjaw mar-residenta dwar x’qed titlob eżattament
qabel ma nipproċedu b’din it-talba.

44.7.8

Talba mingħand Joseph Grech ta’ Triq l-Għejun sabiex jitranġa l-ħajt tassejjieħ matul Triq Għajn Wajtar u issir talba lid-Dipartiment tal-Artijiet
sabiex titwessa din il-parti tat-triq. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu
jsir.
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44.7.9

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex jitnaddfu t-toqob talantarjoli li magħhom jintramaw il-pavaljuni l-kbar tal-festa fi Vjal itTmienja ta’ Settembru. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

44.7.10

Talba mingħand John Sultana ta’ 38, Triq it-28 ta’ April 1688, sabiex issir
rampa bis-siment li twassal għall-għelieqi fi Triq Għajn Damma. Ir-resident
qed jitlob li jingħata l-materjal u x-xogħol ser jagħmlu hu. Il-Kunsill aċċetta
din it-talba.

44.7.11

Talba mingħand Peter Dacoutros ta’ ‘Marija House’, 138, Triq Marsalforn,
sabiex jitpoġġew żewġ sleeping policemen fi Triq Maralforn, waħda fejn
tibda titwessa t-triq quddiem ir-residenza tas-Sur Victor Hili u oħra ħdejn
in-niċċa tal-Madonna tal-Anġli. Il-Kunsill qabel li għandna nagħmlu traffic
management plan ħolistiku għal Triq Marsalforn bil-għan li tiġi deċiża fillaqgħa li jmiss.

44.7.12

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex tiġi installata bozza
ġdida fi Triq Għajn Qamar viċin ir-residenza tas-Sinjura Tereża Borg. IlKunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

44.7.13

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex titranġa s-sleeping
police ħdejn il-Knisja Bażilika ta’ Marija Bambina. Il-Kunsill qabel li dan
ix-xogħol għandu jsir.

44.7.14

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex titranġa t-tabella bilmappa tal-postijiet storiċi li nsibu fix-Xagħra, liema tabella tinsab fi Vjal itTmienja ta’ Settembru. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

44.7.15

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex jitranġaw il-fanali
miksurin ta’ Vjal it-Tmienja ta’ Settembru. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir possibilment qabel il-festa ta’ Marija Bambina.

44.7.16

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex titranġa parti mit-triq
quddiem il-blokk tal-appartamenti fil-bidu ta’ Triq Għajn Ħosna. Il-Kunsill
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qabel li għandna nġibu stima mingħand Perit qabel ma niddeċiedu dwar din
it-talba.
44.7.17

Il-Viċi Sindku Aaron Agius propona u l-Kunsill qabel unanimament li
għandna nibagħtu ittra ta’ ringrazzjament lill-Ministeru għal Għawdex
għall-implimentazzjoni tal-proġett tant bżonnjuz tar-resurfacing ta’ Triq
Għajn Ħosna li mix-Xagħra twassal għall-bajja tar-Ramla l-Ħamra.

44.8

Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-iskeda ta’ pagamenti

44.8.1

Is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard ippreżenta lill-membri tal-Kunsill illista ta’ pagamenti għall-konsiderazzjoni u l-approvazzjoni tagħhom.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar għamel riferenza għal e-mail li bagħat
f’Lulju 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.
Bi tliet voti favur u tnejn kontra, l-iskeda ta’ pagamenti kif ippreżentata ġiet
approvata.

44.9

Mozzjoni numru 175 – Talba riċenti tal-‘Building Regulations Office’
(BRO) u l-mod kif l-awtoritajiet jittrattaw lill-Kunsill Lokali taxXagħra

44.9.1

Is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard qara l-mozzjoni numru 175 bis-suġġett
imsemmi, liema mozzjoni ġiet ippreżentata fl-uffiċċju tal-Kunsill nhar itTlieta 7 ta’ Awwissu 2018. It-test ta’ din il-mozzjoni huwa kif ġej:
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Illi aħna l-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista hawn taħt iffirmati,
ninsabu serjament imħassbin dwar il-mod kif ċerti awtoritajiet
nazzjonali qed jippretendu li jimplimentaw deċiżjonijiet meħudin
minnhom fuq territorju amministrat mill-Kunsill Lokali tax-Xagħra,
minn hawn ‘l quddiem imsejjaħ ‘il-Kunsill’;
Illi qed jiġri li tali deċiżjonijiet jittieħdu bi ftit jew xejn konsultazzjoni
mal-Kunsill u minn fuq, l-awtorita’ partikolari tippretendi li l-Kunsill
jagħti l-barka tiegħu, irrispettivament minn jekk dan jaqbilx jew le;
Illi b’mod speċifiku, qed nirreferu għal talba ġenerali għal ‘no
objection’ tal-Kunsill, liema talba tressqet quddiem il-Kunsill
riċentament mill-BRO, sabiex jiġu stallati bankini temporanji ‘l barra
għal ġo nofs it-triq, fejn il-bankina pubblika tkun ġiet ingumbrata
minħabba xogħol ta’ kostruzzjoni li jkun għaddej u minn hawn ‘l
quddiem din qed tissejjaħ ‘it-Talba’;
Illi fuq deċiżjoni unanima tal-Kunsill waqt il-laqgħa li saret fis-16 ta’
Lulju 2018, it-talba ma ġietx aċċettata;
Illi waqt dik il-laqgħa, kien hemm qbil ġenerali fil-Kunsill li qabel
tittieħed xi azzjoni dwar it-talba, jeħtieġ li l-ewwel issir diskussjoni
miftuħa mal-Partijiet kollha nvoluti;
Illi minn korrispondenza li għaddiet bejn il-Kunsill u l-Assoċjazzjoni
tal-Kunsilli Lokali, jidher li għad hemm taħdidiet għaddejjin sabiex
tinstab soluzzjoni għall-kwistjoni fuq bażi nazzjonali;
Illi minkejja dan kollu, l-awtoritajiet qegħdin jagħmlu pressjoni
inġusta fuq sidien ta’ propjeta ġewwa x-Xagħra fejn qed issir
kostruzzjoni, sabiex dawn jinstallaw bankina temporanja, jew inkella
jaffaċċjaw multi u nfurzar;
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Illi saħansitra, l-istallar ta’ bankina temporanja qed jintalab ukoll fejn
bankina pubblika ma hemmx u dan taħt it-theddida tal-multi u linfurzar ukoll;
Illi frankament dan l-aġir tal-BRO hu inaċċettabbli u għandu jiġi
kundannat;
Għaldaqstant, aħna hawn taħt iffirmati, qed nitolbu lill-Kunsill sabiex
jikkonsidra u jiddeċiedi li:
1. Sidien ta’ propjeta’ fejn qed issir kostruzzjoni m’għandhomx jiġu
mhedda b’multi u infurzar ieħor jekk fil-mument ma jinstallawx
bankina temporanja skont it-talba tal-BRO u kif ukoll li minnufih
jikkomunika din il-pożizzjoni lill-istess BRO;
2. Jitlob laqgħa urġenti mal-BRO sabiex tiġi diskussa t-talba flispeċifikazzjonijiet kollha tagħha; u
3. Jitlob laqgħa mal-Ministru responsabbli mill-Kunsilli Lokali sabiex
il-Kunsill Lokali tax-Xagħra jiġi stmat aktar u l-ebda awtorita’ ma
tipprova timponi d-deċiżjonijiet tagħha fuqu.
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.
B’żewġ voti favur (il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar u l-Kunsillier Anthony
Attard) u tliet voti kontra (is-Sindku Joe Cordina, il-Viċi Sindku Aaron
Agius u l-Kunsillier Dr. Christian Zammit), din il-mozzjoni ma ġietx
approvata.
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44.10

Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss

44.10.1

Il-laqgħa tal-Kunsill intemmet fis-7.15pm u ġiet aġġornata b’mod unanimu
għal nhar it-Tlieta 28 ta’ Awwissu 2018 fil-5.30pm b’aġenda li tkun
komunikata aktar ‘il quddiem.

IFFIRMATA
Joe Cordina
Sindku
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