MINUTI
Laqgħa tal-Kunsill Lokali Ix-Xagħra
Is-Seba’ Leġislatura
Laqgħa Numru Tmienja u Erbgħin (48)
26 ta’ Novembru 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
Dr. Christian Zammit - Kunsillier
Dr. Kevin Cutajar – Kunsillier
Anthony Attard – Kunsillier
Il-Viċi Sindku Aaron Agius informa verbalment lis-Segretarju Eżekuttiv li ser jasal
tard għal din il-laqgħa.

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.

48.1

Qari tal-ittri ta’ apoloġiji

48.1.1

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

48.2

Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti

48.2.1

Il-Kunsill approva bil-casting vote tas-Sindku l-minuti tal-laqgħa numru
358 li saret nhar it-Tnejn 29 ta’ Ottubru 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 48.4 tiġi diskussa issa.

48.4

Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsilliera

48.4.1

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 r-riżultati tad-3d scanning
tal-Għar ta’ Calypso ma kinux ċari u għaldaqstant dan il-proċess kellu
jerġa’ jsir matul il-ġimgħa li għaddiet.

48.4.2

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 l-Ministeru għal Għawdex diġa’ beda jaħdem
fuq il-preparamenti għal dan il-masterplan li ser ikun iffinanzjat mill-istess
Ministeru.
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48.4.3

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.

48.4.4

Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar xi żvilupp kien hemm fuq ilproċess tar-rijabilitazzjoni tal-miżbla tal-Qortin. Is-Sindku wieġeb li
rċivejna korrispondenza mingħand is-Sur Tonio Montebello, chief executive
officer tal-Wasteserv, li fiha nfurmana li ser issir laqgħa mal-Kunsill matul
ix-xahar ta’ Diċembru fejn ser ningħataw l-informazzjoni li qed nitolbu
rigward dan il-proċess.

48.4.5

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
il-Knisja 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.

48.4.6

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.

48.4.7

Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar xi żvilupp kien hemm fuq ilpjanta taz-zebra crossing proposta fi Triq l-Imqades. Is-Sindku wieġeb li
din il-pjanta qed tiġi ippreparata mill-Perita Mariella Xuereb biex tkun
tista’ tintbagħat għall-konsiderazzjoni u l-approvazzjoni ta’ Transport
Malta.

48.3

Komunikazzjonijiet tas-Sindku

48.3.1

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.
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Fid-dawl ta’ dan, huwa propona u l-Kunsill qabel unanimament li din lapplikazzjoni għandha terġa’ tinħareġ.
48.3.2

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li ninsabu għaddejjin bl-aħħar
preparamenti tagħna għall-organizazzjoni tal-Kunċert annwali tal-Milied
bit-tema ‘Puer Natus Est’, liema Kunċert ser isir mill-Kor Voci Angeliche
nhar il-Ġimgħa 28 ta’ Diċembru 2018 fis-7.00pm fil-Knisja Bażilika ta’
Marija Bambina.
Is-Sindku qal li dan il-Kunċert ġie inkluż fil-lista ta’ attivitajiet li ser jiġu
organizzati f’Għawdex fi żmien il-Milied u għaldaqstant ser issir
promozzjoni ta’ din l-attivita’ permezz tal-ktejjeb li diġa’ beda jitqassam
mill-Ministeru għal Għawdex fir-residenzi kollha Għawdxin.
Bil-għan li aktar residenti Xagħrin jattendu għal din l-attivita’ kulturali
prinċipali ta’ żmien il-Milied, is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li
għandna nibagħtu invit fid-djar kollha tax-Xagħra.

48.3.3

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li, bħalma sar fis-snin limgħoddija, għandna norganizzaw numru ta’ attivitajiet biex niċċelebraw ilfesti tal-Milied.
Għaldaqstant, huwa propona u l-Kunsill qabel unanimament li għandna
norganizzaw attivita’ soċjali għall-anzjani Xagħrin li jattendu fiċ-Ċentru ta’
Matul il-Jum nhar l-Erbgħa 19 ta’ Diċembru mid-9.00am ‘il quddiem u ikla
għall-Kunsilliera, l-istaff fl-uffiċċju amministrattiv tal-Kunsill u l-ħaddiema
tal-Kunsill f’data li għad trid tiġi deċiża.
Il-laqgħa ġiet sospiża fis-5.45pm sabiex il-Kunsill seta’ jitkellem mal-W.R.
Kan. Michael Galea, Rettur tal-Knisja ta’ Sant’Anton Abbati, li ġie
jiddiskuti xi punti mal-Kunsill. Il-laqgħa tkompliet fis-5.55pm.

48.3.4

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li l-festa tradizzjonali ta’
Sant’Anton Abbati fil-Parroċċa tagħna ser tiġi iċċelebrata nhar il-Ħadd 20
ta’ Jannar 2019.
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Fid-dawl ta’ dan, huwa propona u l-Kunsill qabel unanimament li, bħassnin l-imgħoddija, għandna nikkollaboraw mar-Rettur tal-Knisja ta’
Sant’Anton fl-organizazzjoni ta’ din il-festa bi spiża li ma teċċedix issomma ta’ € 700.
48.3.5

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li ninsabu għaddejjin bilpreparamenti tagħna għall-organizazzjoni tal-attivitajiet tal-Karnival li ser
isiru nhar is-Sibt 2 u l-Ħadd 3 ta’ Marzu 2019.
Il-programm tas-Sibt jibda fis-7.30pm fil-Pjazza ta’ quddiem il-Knisja ta’
Ġesu’ Nazzarenu filwaqt li dak tal-Ħadd jibda f’nofsinhar fi Pjazza lVitorja. Bħas-snin preċedenti, il-Banda Victory ser tallegra lill-pubbliku
b’marċi tal-Karnival nhar il-Ħadd 3 ta’ Marzu mill-10.30am ‘il quddiem.

48.3.6

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li wasal iż-żmien li norganizzaw
il-laqgħa annwali tal-lokalita’ li matulha jiġu diskussi mal-pubbliku l-estimi
finanzjarji għas-sena 2019.
Il-Kunsill qabel unanimament li din il-laqgħa għandha ssir nhar il-Ħadd 16
ta’ Diċembru 2018 fid-9.30am fl-uffiċċju amministrattiv.

48.3.7

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li nhar is-Sibt 3 ta’ Novembru
2018 ġie iffirmat kuntratt bejn il-Kunsill Lokali tax-Xagħra u l-Ministeru
għal Għawdex li permezz tiegħu ingħatajna s-somma ta’ € 190,000 sabiex
nimplimentaw il-proġett ta’ asfaltar ta’ Triq il-Kumittiva, parti minn Triq
Masri u parti minn Triq Gajdoru.
Fid-dawl ta’ dan, huwa propona u l-Kunsill qabel li għandna nippubblikaw
is-sejħa għall-offerti biex ikunu jistgħu jsiru x-xogħlijiet meħtieġa.
Is-Sindku Joe Cordina propona wkoll u l-Kunsill qabel unanimament li lbord biex jevalwa din l-offerta pubblika għandu jkun iffurmat mis-Sindku
nnifsu bħala chairman, Dr. Joseph Grech LLD, l-accountant Anthony
Farrugia, il-Perit Mario Cordina u s-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard bħala
s-Segretarju tal-Bord.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius daħal għal-laqgħa fis-6.00pm.
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48.5

Qari tal-Korrispondenza

48.5.1

E-mail mingħand Joe Muscat, chief executive officer tal-Assoċjazzjoni
Għawdxija tat-Turiżmu, li fiha qed jagħti informazzjoni il-Gozo Tourism
Awards 2018. In-nominazzjonijiet għal dan il-premju jintlaqgħu sa
nofsinhar tal-Ġimgħa 14 ta’ Diċembru. Il-Kunsill innota l-kontenut.

48.5.2

Ċirkulari numru 137/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Stqarrija AKL 31102018 – Tqassim ta’ kontenituri għall-iskart
organiku’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

48.5.3

Ittra mingħand Victor Theuma, President tax-Xagħra Historical Reenactment Organisation, li fiha qed jitlob lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra
sabiex jissottometti applikazzjoni għat-twaqqif ta’ monument fil-pjazza taxXagħra li jfakkar ir-rebħa taż-żewġ Assedji ta’ Malta. Minħabba li hemm
bżonn xi kjarifiki, is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li għandna niltaqgħu
mas-Sur Victor Theuma qabel ma nipproċedu.

48.5.4

Ċirkulari numru SPI 12/2018 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali
intitolata ‘Skema Finanzjarja favur il-Komunita’ – Ħajja aħjar permezz ta’
Eżerċizzju Fiżiku u Sports’. Is-Sindku Joe Cordina innota li l-Kunsill diġa’
applika biex jiffinanzja diversi attivitajiet fiżiċi għal kategoriji differenti ta’
nies matul is-sena li ġejja.

48.5.5

Ċirkulari numru 138/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Ftehim Ħaddiema fuq Skemi (RSSL u CWSEF)’. Il-Kunsill
qabel li għandna nissieħbu f’dan il-ftehim.

48.5.6

Ċirkulari numru 139/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Health and Safety Seminar 27/11/2018’. Il-Kunsill innota lkontenut.

48.5.7

E-mail mingħand Fleur Bugeja, nutritionist, li fiha qed tistaqsi lill-Kunsilli
Lokali Għawdxin dwar il-possibilita’ li torganizza taħdidiet għall-persuni
obesi fil-lokalita’ sabiex tippromwovi l-programm ta’ weight management
li qed jiġi offrut f’Għawdex mid-Dipartiment tal-Kura tas-Saħħa Primarja.
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Il-Kunsill qabel li għandna nikkollaboraw ma’ dan id-Dipartiment florganizazzjoni ta’ dawn it-taħdidiet.
48.5.8

E-mail mis-Segretarjat Parlamentari għall-Gvern Lokali u l-Komunitajiet li
fiha l-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex qed jiġu infurmati li bħala parti millkonsultazzjoni pubblika tar-riforma fil-Gvern Lokali, l-Onorevoli
Segretarju Parlamentari Silvio Parnis ser jiltaqa’ mar-residenti Għawdxin
nhar il-Ġimgħa 30 ta’ Novembru fis-6.30pm fil-Każin tal-Banda taxXewkija. Il-Kunsill innota l-kontenut.

48.5.9

E-mail mingħand Victor Agius, membru tal-Għaqda ‘Il-Milied fix-Xagħra’,
li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra florganizazzjoni ta’ diversi attivitajiet relatati ma’ żmien il-Milied. Is-Sindku
Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel unanimament li għandna
nikkollaboraw fl-organizazzjoni ta’ dawn l-attivitajiet bi spiża li ma
teċċedix is-somma ta’ € 500.

48.5.10

E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha qed issir stedina lillKunsilli Lokali ta’ Għawdex sabiex jattendu għall-konferenza ta’ għeluq ta’
ECP Malta li ser issir nhar il-Ġimgħa 30 ta’ Novembru 2018. Is-Segretarju
Eżekuttiv Ivan Attard ser jattendi għal din il-konferenza bħala
rappreżentant tal-Kunsill.

48.5.11

Ċirkulari numru 140/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘LESA Seminar – Traffic Management Services’. Il-Kunsill
innota l-kontenut.

48.5.12

E-mail mingħand Carmel Attard, Segretarju tal-Għaqda Drammatika talAzzjoni Kattolika, li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali
tax-Xagħra fl-organizazzjoni ta’ attivita’ kulturali għal żmien il-Milied li
ser issir nhar il-Ħadd 16 ta’ Diċembru 2018 fis-6.30pm fis-sala tal-Azzjoni
Kattolika. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel unanimament li
għandna nikkollaboraw fl-organizazzjoni ta’ din l-attivita’ kulturali bi spiża
li ma teċċedix is-somma ta’ € 200.

48.5.13

E-mail mingħand Marie-France Mailhos li fiha qed tistieden lill-Kunsill
Lokali tax-Xagħra sabiex jipparteċipa f’numru ta’ attivitajiet bħala parti
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mill-proġett ‘Europe Discoveries’ li ser isiru fi Strasbourg u Kehl bejn itTnejn 15 u s-Sibt 20 ta’ April 2019. Is-Sindku Joe Cordina propona u lKunsill qabel li għandna niċċekkjaw dwar in-numru ta’ persuni li qed
jistennew mingħandna qabel ma nikkommettu ruħna li nipparteċipaw.
48.5.14

E-mail mingħand Andrea Saliba, rappreżentanta tal-Fondazzjoni OASI, li
fiha qed tistieden rappreżentanza mill-Kunsill Lokali tax-Xagħra sabiex
tattendi għall-konferenza nazzjonali bit-tema ‘In-Nisa u l-Addiction’
organizzata mill-istess Fondazzjoni, liema konferenza ser issir nhar lErbgħa 28 ta’ Novembru 2018. Il-Kunsill innota l-kontenut.

48.5.15

E-mail mingħand John Camilleri, chief of staff fl-Uffiċċju tal-President, li
fiha qed jinforma lill-Kunsilli Lokali li l-Uffiċċju tal-President għadu
kemm ippubblika żewġ kotba bil-għan li jinġabru fondi għall-Malta
Community Chest Fund. Iż-żewġ kotba jisimhom ‘Encounters with Valletta
A Baroque City Through The Ages’ u ‘Tisjir mill-Qalb’. Is-Sindku Joe
Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nixtru żewġ kopji ta’ dawn ilkotba.

48.5.16

Ċirkulari numru 9/2018 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali
intitolata ‘Sistema ta’ file sharing (IntraLocal)’. Il-Kunsill innota lkontenut.

48.5.17

Ċirkulari numru 141/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Mezzi alternattivi ta’ Trasport ġewwa l-lokalitajiet’. Il-Kunsill
innota l-kontenut.

48.5.18

E-mail mingħand Noel Zammit, chief executive officer ta’ Heritage Malta,
li fiha qed jinforma lill-Kunsill li ser ikun qed jorganizza laqgħa malKunsill Lokali tax-Xagħra rigward is-sitwazzjoni preżenti taċ-Ċirku ta’
Brockdorff li jinsab fil-lokalita’ tagħna. Il-Kunsill innota l-kontenut.

48.5.19

Ċirkulari numru 144/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Cycling policy meeting 20/11/2018’. Il-Kunsill innota l-kontenut.
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48.5.20

Ċirkulari numru 10/2018 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali
intitolata ‘Allokazzjoni Finanzjarja għall-2019.’ Il-Kunsill innota lkontenut.

48.5.21

Ċirkulari numru 145/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Participation in the European Week for Waste Reduction
Awareness Campaign’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

48.5.22

E-mail mill-MEUSAC b’informazzjoni dwar training course fuq Project
Development and Writing li ser isir fl-Universita’ ta’ Għawdex nhar itTlieta 11 ta’ Diċembru 2018 mit-8.00am sal-4.00pm. Is-Segretarju
Eżekuttiv Ivan Attard ser jattendi għal dan il-kors bħala rappreżentant talKunsill.

48.5.23

E-mail mingħand Alexander Tortell, head tal-Integration Unit, li fiha qed
jinforma lill-Kunsill dwar il-Karta tal-Integrazzjoni fuq Livell Lokali li ser
tiġi imnedija fl-14 ta’ Diċembru 2018 waqt l-ewwel Konferenza Nazzjonali
dwar l-Integrazzjoni. Il-Kunsill innota l-kontenut.

48.5.24

E-mail mill-Ministeru għall-Ambjent, Żvilupp Sostenibbli u Tibdil filKlima li fiha qed issir stedina lill-Kunsilli Lokali sabiex jattendu għaddiskussjoni bit-tema ‘Is-Settur Kummerċjali – Ħolqa Importanti flImmaniġġjar tal-Iskart’ li ser issir nhar il-Ħamis 29 ta’ Novembru 2018 fl10.30am fil-Lukanda Ta’ Ċenċ. Is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard ser
jattendi għal din id-diskussjoni bħala rappreżentant tal-Kunsill.

48.5.25

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. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna
nikkollaboraw f’din l-inizjattiva bi spiża li ma teċċedix is-somma ta’ €
1250.

48.5.26

Ittra mingħand Rosemary 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 il-
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Ħadd 9 ta’ Diċembru 2018. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill
qabel li għandna nikkollaboraw f’din l-inizjattiva bi spiża li ma teċċedix issomma ta’ € 650.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius propona li l-Kunsill għandu jibda jaħdem minn
Awwissu fuq din l-attivita’ u li għal din l-okkażjoni jinfetaħ ix-xelter ta’
Pjazza l-Vitorja għall-pubbliku. Is-Sindku Joe Cordina qal li din il-materja
għandha titħalla fid-diskrezzjoni tal-Kunsill Lokali li ser jiġi elett f’Mejju li
ġej.
48.5.27

Ċirkulari numru 146/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Preparamenti Traffiku – 23 ta’ Novembru – Black Friday’. IlKunsill innota l-kontenut.

48.5.28

E-mail mingħand Mariangela Luceri, project manager tal-Malta Intelligent
Energy Management Agency, li fiha qed tistieden rappreżentanza millKunsill sabiex tattendi għal Enerselves Endorsement Seminar li ser isir filMinisteru għal Għawdex nhar il-Ħamis 29 ta’ Novembru 2018. Il-Kunsill
innota l-kontenut.

48.5.29

Ċirkulari numru 147/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Minuti tal-Laqgħa tal-Eżekuttiv Nru. 12 Emendati u Minuti
Laqgħa tal-Eżekuttiv Nru. 13’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

48.5.30

E-mail mingħand Vicky Xuereb, Direttur ta’ Eko-Għawdex, li fiha qed
tinforma lill-Kunsill li r-riżultati tad-3d scanning tal-Għar ta’ Calypso ma
kinux ċari u għaldaqstant dan il-proċess kellu jerġa’ jsir matul il-ġimgħa li
għaddiet. Il-Kunsill innota l-kontenut.

48.6

Ilmenti mir-residenti

48.6.1

Talba mingħand Ivan Zammit ta’ N.B., Triq Ta’ Gajdoru, sabiex jiġu estiżi
s-sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar quddiem il-belvedere ż-żgħir fl-istess
triq sabiex jitjieb l-aċċess tal-bdiewa għall-għelieqi taħt l-istess belvedere.
Il-Kunsill qabel li għandna nressqu din it-talba għall-approvazzjoni ta’
Transport Malta.
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48.6.2

Talba mingħand Marija Bonello ta’ Plot 14, Vjal it-Tmienja ta’ Settembru,
sabiex tinbarax u tinżebagħ il-bankina quddiem ir-residenza tagħha. IlKunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

48.6.3

Talba mingħand l-Ispigolatriċi Della Chiesa ta’ 12, Triq Ġnien Xibla,
sabiex isiru sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar madwar metru fuq kull naħa
tal-garaxx tar-residenza tagħhom. Il-Kunsill qabel li għandna nressqu din ittalba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

48.6.4

Talba mingħand Ġemma Sultana ta’ Triq Kalipso sabiex Triq Għajn Wajtar
issir one way ‘l isfel minħabba l-ammont qawwi ta’ traffiku li qed jgħaddi
minnha u minħabba l-istat mhux daqstant tajjeb li fih tinsab. Il-Kunsill
qabel li għandna niċċekkjaw mar-residenta biex naraw x’qed titlob
eżattament.

48.6.5

Talba mingħand Marita Zammit ta’ N.B., Triq Ta’ Stellini, sabiex titneħħa
l-istand taż-żibel li hemm fil-bidu tat-triq minħabba li qed toħloq
inkonvenjent billi ħafna mir-residenti qed idendlu ż-żibel magħha fi ġranet
li fihom ma jinġabarx dak it-tip ta’ skart. Il-Kunsill qabel li għandna
nitkellmu mal-kumpanija Wasteserv biex naraw is-suġġerimenti tagħha
qabel ma tittieħed deċiżjoni dwar din it-talba.

48.6.6

Talba mingħand Angelo Bonello ta’ 102, Triq Marsalforn, sabiex il-Kunsill
jagħmel xogħol ta’ trenching viċin ir-residenza tiegħu sabiex ilKorporazzjoni Enemalta tkun tista’ tgħaddi l-wires tad-dawl minn taħt l-art.
Il-Kunsill qabel li għandna nġibu stima ta’ kemm ser jiġi jiswa dan ixxogħol qabel ma tittieħed deċiżjoni dwar din it-talba.

48.6.7

Talba mingħand Victor Muscat ta’ Triq l-Ispiera sabiex isir xogħol ta’
manutenzjoni tal-parti ta’ Triq Ta’ Garaffa fejn hemm il-farm taż-żwiemel.
Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
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48.6.8

Talba mingħand Julian Refalo ta’ ‘Notre Dame’, Triq il-Knisja, sabiex
jitranġa ħajt tas-sejjieħ imwaqqa’ għat-triq fuq ir-riħ taċ-ċimiterju
parrokkjali tax-Xagħra. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

48.6.9

Talba mingħand Frankie Agius ta’ ‘Elfran’, 12A, Triq Qasam ta’ Dun
Anton, sabiex issir bozza ġdida fl-inħawi ta’ din ir-residenza. Il-Kunsill
aċċetta din it-talba.

48.6.10

Talba mingħand Adrian Azzopardi ta’ Triq Franġisk Camilleri sabiex
titranġa r-rampa tal-garaxx tar-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir.

48.6.11

Talba mingħand Philip Spiteri ta’ Triq Marsalforn sabiex isir traffic
management plan fi Triq it-Tiġrija ma’ Triq Marsalforn u Triq it-Tiġrija
ma’ Triq Ġnien Xibla. Il-Kunsill qabel li għandna ninkarigaw lill-Perita
Mariella Xuereb sabiex tipprepara din il-pjanta biex tkun tista’ titressaq
għall-konsiderazzjoni u l-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

48.6.12

Talba mingħand is-Sindku Joe Cordina sabiex niċċekkjaw rigward ilproċess tal-esproprijazzjoni ta’ parti minn Triq Ta’ Karkar sabiex ikun jista’
jsir it-tindif neċessarju. Il-Kunsill qabel li għandna niċċekkjaw madDipartiment tal-Artijiet u l-Awtorita’ tal-Ippjanar rigward dan il-każ.

48.6.13

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex niċċekkjaw rigward ilproċess tal-esproprijazzjoni ta’ Triq il-Ġebla ta’ Sansuna u parti minn Triq
Parisot. Il-Kunsill qabel li għandna niċċekkjaw mad-Dipartiment tal-Artijiet
u l-Awtorita’ tal-Ippjanar rigward dan il-każ.

48.6.14

Talba mingħand il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar sabiex jiġu spustjati l-litter
bins li hemm fuq il-bankina li hemm mal-iskola primarja tax-Xagħra. IlKunsill aċċetta din it-talba. Ser nitkellmu mas-Surmast tal-iskola, is-Sur
Joseph Xerri, biex naraw fejn nistgħu nwaħħluhom.
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48.6.18

Talba mingħand il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar sabiex fit-truf tal-bankina
tal-iskola primarja tax-Xagħra jsiru żewġ rampi li jkunu aċċessibbli għallpersuni anzjani u persuni b’diżabilita’. Il-Kunsill aċċetta din it-talba.

48.7

Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-iskeda ta’ pagamenti

48.7.1

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 jilqa’ t-talba ta’ Dr. Cutajar.
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.

48.8

Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss

48.8.1

Il-laqgħa tal-Kunsill intemmet fis-7.00pm u ġiet aġġornata b’mod unanimu
għal nhar l-Erbgħa 19 ta’ Diċembru 2018 fil-5.30pm b’aġenda li tkun
komunikata aktar ‘il quddiem.

IFFIRMATA
Joe Cordina
Sindku
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Segretarju Eżekuttiv
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