MINUTI
Laqgħa tal-Kunsill Lokali Ix-Xagħra
Is-Seba’ Leġislatura
Laqgħa Numru Sebgħa u Erbgħin (47)
29 ta’ Ottubru 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.
47.1

Qari tal-ittri ta’ apoloġiji

47.1.1

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

47.2

Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti

47.2.1

Il-Kunsill approva bi tliet voti favur u żewġ astensjonijiet il-minuti tallaqgħa numru 357 li saret nhar it-Tnejn 24 ta’ Settembru 2018 wara li jsiru
l-korrezzjonijiet meħtieġa.
Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandha tinbidel l-ordni
tal-aġenda tal-laqgħa b’tali mod li item numru 47.5 tiġi diskussa issa.

47.5

Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsilliera

47.5.1

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 dan ix-xogħol ser jibda fil-jiem li ġejjin.

47.5.2

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 dan ix-xogħol ma jistax jibda fil-preżent
minħabba li ġejna nfurmati li ser isir xi xogħol ta’ kostruzzjoni minn terzi
persuni fl-istess żona. Il-Kunsill qabel li għandna nitkellmu mal-kuntrattur
Joe Grima biex naraw kif l-aħjar li nipproċedu f’dan ir-rigward.

47.5.3

Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar xi żvilupp kien hemm dwar izzebra crossing li qed tiġi proposta quddiem il-headquarters tax-Xagħra
Scouts Group. Is-Sindku wieġeb li qed nistennew il-pjanta ta’ din iz-zebra
crossing mingħand il-Perita Mariella Xuereb.
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47.5.4

Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar xi żvilupp kien hemm dwar ittraffic management plan ta’ Triq Marsalforn. Is-Sindku wieġeb li qed
nistennew il-pjanta proposta mingħand il-Perita Mariella Xuereb.

47.5.5

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.

47.5.6

Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq ilproġett ta’ asfaltar ta’ sitt toroq rurali fil-lokalita’ tagħna, liema proġett qed
ikun parzjalment iffinanzjat minn Miżura 4.3 tal-Unjoni Ewropea. IsSindku Joe Cordina wieġeb li x-xogħol fuq tlieta minn dawn it-toroq beda
fil-jiem li għaddew filwaqt li x-xogħol fuq it-tliet toroq l-oħra ser jibda filġimgħat li ġejjin.

47.5.7

Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp dwar
it-talba li għamilna lill-Ministeru għal Għawdex sabiex jiġu asfaltati Triq
Masri, Triq Kumittiva u Triq Ta’ Stellini. Is-Sindku wieġeb li għadna qed
nistennew risposta mill-Ministeru għal Għawdex u ser nibagħtu reminder.

47.5.8

Il-Kunsillier Dr. Christian Zammit staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp
dwar it-talba li għamilna lill-Ministeru għal Għawdex sabiex tiġi asfaltata
Triq il-Ġebla Ta’ Sansuna. Is-Sindku wieġeb li għadna qed nistennew
risposta mill-Ministeru għal Għawdex u ser nibagħtu reminder.

47.5.9

Il-Kunsillier Dr. Christian Zammit staqsa dwar xi żvilupp kien hemm fuq
it-talba li għamilna lid-Direttorat ta’ Eko Għawdex fi ħdan il-Ministeru għal
Għawdex sabiex issir ir-rijabilitazzjoni tal-Għar ta’ Calypso. Is-Sindku
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.

Minuti tal-Kunsill Lokali Ix-Xagħra – Laqgħa Numru 47 – Is-Seba’ Leġislatura

29 ta’ Ottubru 2018

3

47.5.10

Il-Kunsillier Dr. Christian Zammit ġibed l-attenzjoni tal-Kunsill dwar issitwazzjoni fl-aħħar parti ta’ Triq is-Sellum, liema parti tat-triq taqa’ taħt irresponsabbilita’ tal-Kunsill Lokali tal-Belt Victoria. Is-Sindku Joe Cordina
propona u l-Kunsill qabel li għandna niġbdu l-attenzjoni tal-Kunsill Lokali
tal-Belt Victoria sabiex ikun jista’ jsir ix-xogħol ta’ asfaltar neċessarju.

47.5.11

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

47.5.12

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

47.5.13

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 ma tistax teħel għalissa minħabba li bħalissa qed jiġi mfassal ilmasterplan għal Pjazza l-Vitorja mill-Ministeru għal Għawdex.

47.5.14

Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar jekk sarux is-sinjali li
jipprojbixxu l-ipparkjar quddiem sqaq fi Triq Kortoll. Is-Sindku wieġeb li
dawn is-sinjali saru kif ikkonfermat Transport Malta.

47.5.15

Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar xi żvilupp kien hemm fuq ilproċess tar-rijabilitazzjoni tal-miżbla tal-Qortin. Is-Sindku wieġeb li ser
nitolbu din l-informazzjoni lis-Sur Tonio Montebello, chief executive
officer tal-kumpanija Wasteserv.

47.5.16

Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa għalfejn il-Kunsill ma approvax ittalba sabiex issir rampa fi Pjazza l-Vitorja fil-kantuniera tal-Hide Away
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Restaurant. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li din it-talba ma ġietx aċċettata
minħabba li diġa’ hemm rampa oħra simili fil-viċinanzi.
47.5.17

Il-Kunsillier Anthony Attard staqsa għalfejn għadu ma sarx ix-xogħol ta’
irranġar ta’ bankina quddiem il-belvedere fi Triq il-Knisja u t-tqegħid ta’
gradilja tal-ilma quddiem ir-residenza numru 31 fi Triq Ta’ Gajdoru. IsSindku wieġeb li ser niċċekkjaw mal-kuntratturi li nkarigajna biex jagħmlu
dawn ix-xogħlijiet.

47.3

Approvazzjoni tal-quarterly financial report għall-perijodu LuljuSettembru 2018

47.3.1

Is-Sindku Joe Cordina ippreżenta lill-membri tal-Kunsill il-quarterly
financial report għall-perijodu Lulju-Settembru 2018. Dan ir-rapport juri li
bejn l-1 ta’ Jannar u t-30 ta’ Settembru 2018, il-Kunsill kellu bilanċ
finanzjarju ta’ € 51,774.
Dan ir-rapport finanzjarju ġie approvat bi tliet voti favur u żewġ
astensjonijiet.

47.4

Komunikazzjonijiet tas-Sindku

47.4.1

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li, sad-data tal-għeluq tassottomissjoni tal-offerti għax-xogħol ta’ konservazzjoni u restawr talistatwa tal-Madonna fil-bajja tar-Ramla l-Ħamra, kien hemm kuntrattur
wieħed li tefa’ l-offerta tiegħu kif ġej:
Isem tal-kuntrattur

Ammont (€) eskluża l-VAT

Carmel Portelli

€ 4662.05c

Fid-dawl ta’ dan, is-Sindku propona u l-Kunsill qabel unanimament li
għandna nimxu mar-rakkomandazzjoni tal-bord ta’ aġġudikazzjoni li
twaqqaf sabiex jevalwa din l-offerta u nagħtuha lill-kuntrattur Carmel
Portelli li issottometta l-unika offerta li kienet technically u
administratively compliant.
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47.4.2

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 unanimament li din lapplikazzjoni għandha terġa’ tinħareġ.

47.4.3

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li fil-preżent it-tindif tat-toroq
fil-lokalita’ tagħna qiegħed isir minn tliet kuntratturi li huma s-Sur Joseph
Xerri, is-Sur Fortunato Camilleri u s-Sur Vincent Sultana.
Is-Sindku qal li matul dan l-aħħar xahar kien hemm titjib fis-sitwazzjoni
tal-indafa fil-lokalita’ u dan hu rifless fl-ammont inqas ta’ ilmenti li qed
nirċievu f’dan ir-rigward. Is-Sindku qal li hu jħoss li s-sistema għandha tiġi
kif kienet oriġinarjament, jiġifieri li x-Xagħra tkun maqsuma f’ħames żoni
differenti u jkun hemm kennies responsabbli għal kull żona.
Fid-dawl ta’ dan, huwa propona u l-Kunsill qabel unanimament li għandna
nżidu żona oħra lis-Sur Vincent Sultana u naraw jekk insibux ħaddiem
ieħor li lest jidħol għat-tindif tal-ħames żona tal-lokalita’ tagħna.

47.4.4

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li ninsabu għaddejjin bilpreparamenti tagħna għall-organizazzjoni tal-Kunċert tal-Milied li ser isir
nhar il-Ġimgħa 28 ta’ Diċembru 2018 fis-7pm fil-Knisja Kolleġġjata u
Bażilika ta’ Marija Bambina.
Is-Sindku qal li, skont l-istimi ippreżentati mill-Kor Voci Angeliche, jidher
li s-somma globali biex jittella’ dan il-Kunċert ser tkun ta’ madwar € 6635
VAT inkluża . Din l-istima tinkludi l-ħlas tal-Kor, il-ħlasijiet relatati masservizzi mużikali l-oħra flimkien mal-ispejjeż tal-koreografija, stampar u
effetti tad-dawl. Il-Kunsill qabel unanimament li għandna norganizzaw dan
il-Kunċert bl-istima proposta.
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47.4.5

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li kien hemm kumpanija waħda
li tefgħet l-offerta tagħha għas-servizz tat-tiżjin ta’ Pjazza l-Vitorja u Vjal
it-Tmiena ta’ Settembru għall-festi tal-Milied. L-offerta kienet sottomessa
mill-kumpanija D Illumination Limited u tammonta għas-somma ta’ €
4720 VAT inkluża.
Wara diskussjoni, il-Kunsill qabel unanimament li għandna ninkarigaw lillkumpanija D Illumination Limited għal dan ix-xogħol bil-prezz kwotat.

47.4.6

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li l-perijodu tal-ħatra tasSinjorina Manolita Farrugia bħala Deputat Segretarju Eżekuttiv tal-Kunsill
Lokali tagħna skada fl-4 ta’ Ottubru 2018 u ma jistax jerġa’ jiġġedded
skont struzzjonijiet li ngħatajna mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali.
Fid-dawl ta’ dan, is-Sindku propona u l-Kunsill qabel unanimament li
għandna naħtru lis-Sinjura Marion Attard, Segretarju Eżekuttiv tal-Kunsill
Lokali tax-Xewkija, f’din il-kariga.

47.4.7

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li għandna nibdew bilpreparamenti tagħna għall-organizazzjoni tal-festa tradizzjonali ta’
Sant’Anton Abbati li ser tiġi iċċelebrata nhar il-Ħadd 20 ta’ Jannar 2019.
Fid-dawl ta’ dan, huwa propona u l-Kunsill qabel unanimament li għandna
nitolbu lir-Rettur tal-Knisja ta’ Sant’Anton Abbati, il-Kan. Dun Michael
Galea, sabiex jinforma lill-Kunsill bl-attivitajiet li għandu l-ħsieb li
jorganizza bħala parti minn din il-festa biex naraw fiex nistgħu
nikkollaboraw.

47.4.8

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li għandna nibdew bilpreparamenti tagħna għall-organizazzjoni tal-attivitajiet tal-Karnival fillokalita’ tagħna nhar is-Sibt 2 u l-Ħadd 3 ta’ Marzu 2018.
Fid-dawl ta’ dan, huwa propona u l-Kunsill qabel unanimament li għandu
jitwaqqaf sotto-kumitat li jgħin fl-organizazzjoni ta’ dawn l-attivitajiet,
liema sotto-kumitat ikun iffurmat minn Noel Teuma bħala rappreżentant
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tal-Fondazzjoni Kumittiva, is-Sur Joseph Bajada bħala Segretarju tasSoċjeta’ Filarmonika Victory, is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard, lAssistant Principal Josephine Sultana, l-iskrivana Manolita Farrugia u nies
oħrajn mil-lokalita’ tagħna li huma interessati li jgħinu fl-organizazzjoni ta’
dawn l-attivitajiet tal-Karnival.
47.4.9

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li irċivejna korrispondenza
mingħand is-Sur Evangelista Leuzzi, koordinatur tal-proġett Tips4EU
Twinning, li fiha qed jistieden delegazzjoni ta’ mhux iktar minn tliet
persuni sabiex tattendi għall-aħħar laqgħa tal-proġett li ser issir f’Ruma
bejn it-18 u l-21 ta’ Novembru 2018.
Minħabba li ħadd mill-Kunsilliera u mill-membri tas-sotto-kumitat talġemellaġġi ma seta’ jattendi ħadd, għandna nippruvaw insibu lil xi ħadd illi
jkun jista’ jmur għal din il-laqgħa bħala rappreżent tal-Kunsill. Dan
minħabba l-fatt li l-Kunsill huwa obbligat li jattendi għal din l-aħħar laqgħa
ta’ dan il-proġett biex inkunu nistgħu nirċievu l-flus dovuti lilna.

Il-laqgħa ġiet sospiża fis-6.30pm sabiex il-Kunsill seta’ jitkellem mas-Sur
Victor Agius li ġie jiddiskuti xi punti mal-Kunsill. Il-laqgħa kompliet fis6.45pm.
47.6

Qari tal-Korrispondenza

47.6.1

Ċirkulari numru 116/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Minuti tal-Laqgħa tal-Eżekuttiv Nru. 11’. Il-Kunsill innota lkontenut.

47.6.2

Ċirkulari numru 117/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘CSR Day ġewwa Dar Papa Franġisku Birkirkara’. Il-Kunsill
innota l-kontenut.

47.6.3

E-mail mill-Uffiċċju tal-President b’informazzjoni dwar is-Solidarity Fun
Run li ser issir nhar il-Ħadd 4 ta’ Novembru 2018. Il-Kunsill innota lkontenut.

Minuti tal-Kunsill Lokali Ix-Xagħra – Laqgħa Numru 47 – Is-Seba’ Leġislatura

29 ta’ Ottubru 2018

8

47.6.4

E-mail mingħand Dean D., chief executive officer ta’ Raven Music Agency,
li fiha qed jitlob in-no objection tal-Kunsill sabiex tkun tista’ tiġi
organizzata attivita’ open air fil-parking area tar-Ramla l-Ħamra nhar ilĠimgħa 28 ta’ Ġunju 2019. Il-Kunsill qabel li għandna nitolbu aktar
informazzjoni dwar x’tinvolvi eżatt din l-attivita’.

47.6.5

Ċirkulari numru 118/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Team Up to Clean Up – Foss ta’ Ħaż-Żabbar’. Il-Kunsill innota
l-kontenut.

47.6.6

Ċirkulari numru 119/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Laqgħa Plenarja Straordinarja 27/10/18’. Il-Kunsill innota lkontenut.

47.6.7

Ċirkulari numru 120/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Protest Ġudizzjarju ta’ Refab Light Blue Partnership’. Il-Kunsill
innota l-kontenut.

47.6.8

Ċirkulari numru 121/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Tħawwil ta’ Siġar f’Għeluq il-25 Sena ta’ Gvern Lokali’. IlKunsill innota l-kontenut.

47.6.9

E-mail mingħand Ciro Ascione u Brian Cardona, rappreżentanti talkumpanija Refab Light Blue Partnership, li fiha qed jistaqsi lill-Kunsill
dwar il-possibilita’ li jiġi installat clothes bank fil-lokalita’ bil-għan li rresidenti jkollhom post fejn jistgħu jarmu ħwejjeġ użati. Il-Kunsill qabel li
m’għandniex nipparteċipaw f’din l-inizjattiva.

47.6.10

E-mail mingħand Christina Axiak, rappreżentanta tal-Fergħa ta’ Għawdex
tal-Fondazzjoni għas-Servizzi ta’ Ħarsien Soċjali, b’informazzjoni dwar
servizz ġdid ta’ assistenza soċjali ta’ emerġenza li qed tniedi l-Fondazzjoni.
Il-Kunsill innota l-kontenut.

47.6.11

Ittra mingħand Dr. Joseph Sammut, kandidat prospettiv għall-Elezzjoni talMembri Parlamentari Ewropej f’Mejju 2019, li fiha qed jitlob laqgħa malKunsilli Lokali ta’ Malta u Għawdex. Il-Kunsill innota l-kontenut.
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47.6.12

E-mail mingħand Jane u Simon Birchall ta’ ‘Pergola Heights’, Triq Masri,
li fiha qed jinfurmaw lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra li għandhom numru ta’
siġar disponibbli li jitħawlu f’xi ġonna jew żoni pubbliċi li jiddetermina lKunsill. Il-Kunsill qabel li għandna nistaqsu dwar it-tip ta’ siġar li qed jiġu
offruti.

47.6.13

Ċirkulari numru 122/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Heritage Trail’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

47.6.14

Ċirkulari numru 123/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Parking spots in your locality for the national car sharing
project’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

47.6.15

Ċirkulari numru 124/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Jum Dinji tat-Tfal’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

47.6.16

Ittra mingħand is-Sur Mario Xerri, Superjur tal-Qasam tal-MUSEUM tasSubien fil-Parroċċa tax-Xagħra, li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni talKunsill Lokali tax-Xagħra fit-tfassil ta’ DVD li jfakkar il-ħamsin
anniversarju minn meta sar il-presepju mekkaniku li nsibu fil-Mużew tasSubien. Il-Kunsill qabel li għandna niċċekkjaw dwar l-ispiża involuta fittfassil ta’ dan id-DVD.

47.6.17

E-mail mingħand Publio Vassallo, rappreżentant tal-Malta Mini Owners
Club, li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra florganizazzjoni ta’ wirja ta’ vetturi klassiċi fi Pjazza l-Vitorja matul ix-xahar
ta’ Novembru. Il-Kunsill qabel li għandu jikkollabora fl-organizazzjoni ta’
din l-attivita’ bi spiża li ma teċċedix dik tas-sena li għaddiet.

47.6.18

Ittra mingħand Mary Rose Bajada, Segretarja tal-Għaqda tan-Nar ‘VMB
1973’, li fiha qed titlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra florganizazzjoni ta’ attivita’ tal-Milied li ser isir fi Pjazza l-Vitorja nhar ilĦadd 9 ta’ Diċembru 2018. Il-Viċi Sindku Aaron Agius propona u l-Kunsill
qabel li għandna nitkellmu mas-Sinjura Bajada biex naraw kif nistgħu
nkunu nvoluti aktar bħala Kunsill fl-organizazzjoni ta’ din l-attivita’.
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47.6.19

Ittra mingħand Bernice Micallef, President tal-Moviment Kerygma,
b’informazzjoni dwar il-Premju Żagħżugħ tas-Sena 2018. Lapplikazzjonijiet għal dan il-premju jistgħu jiġu sottomessi sa mhux aktar
tard mill-Ġimgħa 9 ta’ Novembru 2018. Il-Kunsill innota l-kontenut.

47.6.20

Ċirkulari numru 125/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Car Sharing Services Malta Ltd – Car2Go’. Il-Kunsill innota lkontenut.

47.6.21

E-mail mingħand Aiste Dulkyte, rappreżentant tal-kumpanija GoTo, li fiha
qed jitlob l-approvazzjoni tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra sabiex isiru żewġ
parking spaces bħala parti mill-proġett nazzjonali ta’ national car sharing –
wieħed fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru kantuniera ma’ Triq Marija
Bambina u ieħor ħdejn l-Għassa tal-Pulizija fir-Ramla l-Ħamra.
Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel unanimament li l-ewwel
post għandu jinbidel għal quddiem il-latrina pubblika fi Vjal it-Tmienja ta’
Settembru.

47.6.22

Ċirkulari numru 126/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Minuti Laqgħa Plenarja 07/07/18’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

47.6.23

E-mail mingħand Andrea Saliba, rappreżentanta tal-Fondazzjoni OASI, li
fiha qed tistieden rappreżentant/a tal-Kunsill sabiex jattendi għal taħdita
informattiva nhar it-Tlieta 30 ta’ Ottubru fil-11am fl-uffiċini tal-istess
Fondazzjoni. Il-Kunsill innota l-kontenut.

47.6.24

Ċirkulari numru 127/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Laqgħa mas-Sindki, Membri tal-Kunsill u Segretarji Eżekuttivi’.
Din il-laqgħa ser issir nhar l-Erbgħa 31 ta’ Ottubru fil-5.30pm fis-Sala talAssoċjazzjoni, il-Marsa. Il-Kunsill innota l-kontenut.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar propona li din il-laqgħa għandha ssir
f’Għawdex ukoll għall-benefiċċju tal-Kunsilli Lokali Għawdxin. Ser
inressqu dan is-suġġeriment lill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali.
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47.6.25

E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali b’informazzjoni dwar it-tnedija
tal-white paper dwar ir-Riforma tal-Gvern Lokali u proċess ta’
konsultazzjoni. Il-Kunsill innota l-kontenut.

47.6.26

Ċirkulari numru 128/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Preżentazzjoni Laqgħa Plenarja’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

47.6.27

Ċirkulari numru 129/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Playing fields magħluqa fil-Lokalitajiet’. Il-Kunsill innota lkontenut.

47.6.28

E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha d-Dipartiment qed
jistieden rappreżentant/a mill-Kunsill sabiex jattendi għal sessjoni
informattiva dwar il-programm LIFE li ser issir nhar il-Ħamis 1 ta’
Novembru 2018. Il-Kunsill innota l-kontenut.

47.6.29

E-mail mingħand Melissa Pace, campaign officer tal-proġett INK, li fiha
qed tagħti informazzjoni dwar il-proġett INK li qed isir mill-Aġenzija
Sapport b’ko-finanzjament mill-Unjoni Ewropea. Il-Kunsill innota lkontenut.

47.6.30

Ċirkulari numru 131/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Laqgħa għall-applikanti u dawk li huma interessati li japplikaw
għall-kors M.Sc in Governance and Management’. Il-Kunsill innota lkontenut.

47.6.31

Ċirkulari numru 132/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Ġbir tal-kontenitur tal-iskart organiku mill-Kunsilli Lokali’. IlKunsill innota l-kontenut.

47.6.32

E-mail mis-Segretarjat Parlamentari għall-Gvern Lokali u l-Komunitajiet li
fiha qed issir stedina lis-Sindki, Viċi Sindki u Kunsilliera sabiex jattendu
għal laqgħa mal-Onorevoli Silvio Parnis, liema laqgħa ser issir filMinisteru għal Għawdex nhar il-Ġimgħa 23 ta’ Novembru 2018 fis6.00pm. Il-Kunsill innota l-kontenut.
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47.6.33

E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali b’informazzjoni dwar il-Kodiċi
ta’ Etika għar-Rappreżentanti Eletti tal-Gvern Lokali. Il-Kunsill innota lkontenut.

47.6.34

E-mail mingħand il-Kunsillier Dr. Christian Zammit li fiha qed jiġbed lattenzjoni tal-Kunsill li hemm parti minn Triq il-Marġa, Għajn Damma, li
ser iċċedi. Il-Kunsill qabel li għandna niġbdu l-attenzjoni tal-Ministeru għal
Għawdex dwar dan il-każ.

47.6.35

Ċirkulari numru 133/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Minuti tal-Laqgħa tal-Eżekuttiv nru. 12’. Il-Kunsill innota lkontenut.

47.6.36

Ċirkulari numru 134/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Messaġġ – Laqgħa Plenarja 27/10/18’. Il-Kunsill innota lkontenut.

47.6.37

Ċirkulari numru 135/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Stqarrija AKL 29/10/2018 – Donazzjoni ta’ Demm’. Il-Kunsill
innota l-kontenut.

47.6.38

Ċirkulari numru 136/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Stedina mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali għar-riċeviment
tal-Milied’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

47.7

Ilmenti mir-residenti

47.7.1

Talba mingħand Carmel Magrin ta’ ‘Dar Ġesu’ Redentur’, Triq Parisot,
sabiex isiru sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar fil-kantuniera bejn Triq Parisot
u Triq John Otto Bayer. Il-Kunsill qabel li għandna nressqu din it-talba
għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

47.7.2

Talba mingħand Tarcisio Cremona ta’ ‘Tarsins Apartments’, Flat 3, Triq
Tas-Sruġ, sabiex jitranġa ħajt tas-sejjieħ imwaqqa’ fil-wied ta’ Marsalforn.
Dan il-ħajt qed iserraħ fuq Triq l-Għeżien. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.
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47.7.3

Talba mingħand Joseph Bonello ta’ 4, Triq it-Tiġrija, sabiex isir culvert
żgħir li jilqa’ l-ilma tax-xita fl-inħawi tat-Tafal. Il-Kunsill qabel li għandna
niċċekkjaw fejn ser jintefa’ l-ilma f’każ li jsir dan il-culvert.

47.7.4

Talba mingħand Maureen Micallef ta’ 76/2, Triq Marsalforn, sabiex (i)
jitwaħħal bin ħdejn il-bus stop li hemm f’salib it-toroq ta’ Triq Marsalforn
u (ii) issir sleeping police qrib l-istess bus stop. Il-Kunsill aċċetta talba (i).
Rigward talba (ii), il-Kunsill qabel li għandna nistennew it-traffic
management plan ta’ Triq Marsalforn li qed tipprepara l-Perita Mariella
Xuereb.

47.7.5

Talba mingħand Joseph Refalo ta’ ‘Il-Mitħna’, Triq il-Knisja, sabiex
titranġa l-parti tat-triq quddiem tiegħu bis-siment. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir.

47.7.6

Talba mingħand Joseph Sultana ta’ Triq Borg Geritu, Belt Victoria, sabiex
isir xogħol ta’ patching fl-inħawi tan-Nuffara u biex issir rampa li twassal
għall-għelieqi fl-istess inħawi. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

47.7.7

Talba mingħand Lourdes Formosa ta’ 89, Triq l-Imqades, sabiex titranġa lbankina quddiem ir-residenza tagħha. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.

47.7.8

Talba mingħand Victor Curmi ta’ ‘Hena u Sliem’, Triq Dun Vinċenz
Cauchi, sabiex jitranġa bis-siment passaġġ pubbliku fejn il-playing field fi
Vjal it-Tmienja ta’ Settembru. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

47.7.9

Talba mingħand Sonia Pisani ta’ 6, ‘Perla’, Triq George Mc Adam, sabiex
titranġa l-bankina quddiem ir-residenza tagħha. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir.

47.7.10

Talba mingħand Mary Rose Bajada ta’ 92, Triq Franġisk Camilleri, sabiex
titranġa l-kurduna tal-bankina quddiem ir-residenza tagħha. Il-Kunsill qabel
li dan ix-xogħol għandu jsir.

Minuti tal-Kunsill Lokali Ix-Xagħra – Laqgħa Numru 47 – Is-Seba’ Leġislatura

29 ta’ Ottubru 2018

14

47.7.11

Talba mingħand Rose Bartolo ta’ ‘Shalom’, Trejqet Ġorġ Cini, sabiex isiru
sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar in-naħa ta’ wara tal-latrina pubblika biex
tkun tista’ tidħol fil-garaxx tar-residenza tagħha. Il-Kunsill qabel li għandna
nressqu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

47.7.12

Talba mingħand Michael Hili ta’ 79, Triq Ta’ Gajdoru, sabiex titranġa rrampa quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.

47.7.13

Talba mingħand Rita Gatt ta’ 43, Triq Ta’ Ġorf, sabiex isiru sinjali li
jipprojbixxu l-ipparkjar quddiem ir-residenza numru 17 fi Triq l-Għejjun.
Il-Kunsill qabel li għandna nressqu din it-talba għall-approvazzjoni ta’
Transport Malta.

47.7.14

Talba mingħand Elizabeth Galea ta’ ‘Villa USA’, Triq Marsalforn, sabiex
titranġa r-rampa tal-garaxx quddiem ir-residenza tagħha. Il-Kunsill qabel li
dan ix-xogħol għandu jsir.

47.7.15

Talba mingħand Michael Xerri ta’ 89, Triq Franġisk Camilleri, sabiex isir
xogħol ta’ siment ma’ ħajt tas-sejjieħ fi Triq Tas-Sruġ. Ir-resident qed jitlob
li jingħata l-materjal u x-xogħol ser jagħmlu hu. Il-Kunsill aċċetta din ittalba.

47.7.16

Talba mingħand Reno Said ta’ 135, Triq Marsalforn, sabiex titranġa lbankina quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.

47.7.17

Talba mingħand Eucharist Grech ta’ Block EA, Flat 7, Sannat Road, Belt
Victoria, sabiex isir sinjal mal-art biex il-pjanti, imwejjed u siġġijiet talOleander Restaurant jinżammu quddiem dan ir-restaurant u mhux
imressqin f’nofs id-daħla tal-isqaq.
Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nitkellmu ma’
sid l-Oleander Restaurant biex naraw kif nistgħu nsolvu din il-kwistjoni.
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47.7.18

Talba mingħand Saviour Bonello ta’ ‘Sunrise’, Vjal it-Tmienja ta’
Settembru, sabiex isiru parking spaces quddiem il-playing field fi Vjal itTmienja ta’ Settembru kantuniera ma’ Triq l-Imqades. Il-Kunsill qabel li
għandna niċċekkjaw mar-resident dwar x’qed jitlob eżattament.

47.7.19

Talba mingħand il-Kan. Dun Anton Refalo Rapa, Rettur tal-Knisja ta’
Ġesu’ Nazzarenu, sabiex isiru għaxar tappieri għall-antarjoli tal-festa filpjazza tan-Nazzarenu u Triq Mannar. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.

47.7.20

Talba mingħand Paul Cassar ta’ Plot 5, Triq Ta’ Karkar, sabiex titranġa
rampa tal-garaxx tar-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.

47.7.21

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex isir traffic management
plan għal Triq it-Tiġrija kantuniera ma’ Triq Għajn Qamar. Il-Kunsill qabel
li għandna ninkarigaw lill-Perita Mariella Xuereb biex tipprepara din ilpjanta li tkun tista’ titressaq għall-konsiderazzjoni u l-approvazzjoni ta’
Transport Malta.

47.7.22

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex titranġa ħofra li hemm
fil-bidu ta’ Triq is-Sellum ħdejn iċ-ċimiterju parrokkjali tax-Xagħra. IlKunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

47.7.23

Il-Viċi Sindku Aaron Agius ġibed l-attenzjoni tal-Kunsill dwar xi skavi preistoriċi li ġew skoperti riċentament viċin iċ-Ċirku ta’ Brockdorff fillokalita’ tagħna. Wara diskussjoni, il-Kunsill qabel li għandna nibagħtu
ittra lic-Chief Executive Officer ta’ Heritage Malta u lis-Supretindenza talPatrimonju Kulturali sabiex jagħtuna aġġornament dwar il-proġett ta’
konservazzjoni taċ-Ċirku ta’ Brockdorff li qed isir fil-preżent.

47.7.24

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex il-Kunsill jikteb
formalment lill-Bank of Valletta p.l.c. sabiex jikkunsidra l-proposta tagħna
biex issir ATM fil-lokalita’ tagħna. Il-Kunsill qabel ma’ dan is-suġġeriment.
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47.7.25

Talba mingħand il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar sabiex il-Kunsill iressaq
ilment formali dwar ir-recharging point għall-vetturi li jaħdmu bl-elettriku,
liema recharging point tinsab ħdejn it-Tempji tal-Ġgantija. Din ic-charging
point qiegħda f’nofs il-bankina u għaldaqstant qed tostakola l-aċċess
pubbliku.
Wara diskussjoni, il-Kunsill qabel li għandna niktbu formalment lil
Heritage Malta u lid-Dipartiment tal-Artijiet dwar dan il-każ u niktbu wkoll
lil Transport Malta sabiex tikkunsidra li żżid in-numru ta’ parking spaces
għall-benefiċċju tar-residenti li joqogħdu f’dawn l-inħawi.

47.7.26

Talba mingħand il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar sabiex issir zebra crossing
fi Triq l-Imqades. Il-Kunsill qabel li għandna nitolbu lill-Perita Mariella
Xuereb sabiex tipprepara pjanta taz-zebra crossing kif proposta qabel ma
nibagħtuha għall-konsiderazzjoni u l-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

47.7.27

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 u
jipproponu soluzzjonijiet konkreti għall-kaos li qed jinħoloq ta’ kuljum
f’dawn l-inħawi.

47.8

Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-iskeda ta’ pagamenti

47.8.1

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 jilqa’ t-talba ta’ Dr. Cutajar.
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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.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar talab rendikont tal-ispejjeż relatati malattivita’ mużikali Hilltop rock li saret nhar is-Sibt 30 ta’ Ġunju 2018 u llista ta’ ħaddiema assenjati mal-Kunsill mill-Community Workers
Foundation.
47.9

Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss

47.9.1

Il-laqgħa tal-Kunsill intemmet fit-8.00pm u ġiet aġġornata b’mod unanimu
għal nhar it-Tnejn 26 ta’ Novembru 2018 fil-5.30pm b’aġenda li tkun
komunikata aktar ‘il quddiem.

IFFIRMATA
Joe Cordina
Sindku
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Segretarju Eżekuttiv

29 ta’ Ottubru 2018

18

