MINUTI
Laqgħa tal-Kunsill Lokali Ix-Xagħra
Is-Seba’ Leġislatura
Laqgħa Numru Disgħa u Erbgħin (49)
19 ta’ Diċembru 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.

49.1

Qari tal-ittri ta’ apoloġiji

49.1.1

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

49.2

Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti

49.2.1

Il-Kunsill approva bil-casting vote tas-Sindku l-minuti tal-laqgħa numru
359 li saret nhar it-Tnejn 26 ta’ Novembru 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 49.6 tiġi diskussa issa.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius daħal għal-laqgħa fis-5.40pm.

49.6

Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsilliera

49.6.1

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 wara li jgħaddu l-festi tal-Milied.

49.6.2

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.

49.6.3

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.
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49.6.4

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 dan minħabba l-fatt li, minn
informazzjoni li għandna, din it-triq għadha ma ġietx esproprijata. Barra
minn hekk, is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li għandna nagħmlu stima
tax-xogħol li hemm bżonn isir biex tiġi asfaltata. Ser niċċekkjaw madDipartiment tal-Artijiet dwar dan il-każ.

49.6.5

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 Joe
Cordina informa lill-Kunsill li ma kien hemm ebda żviluppi dwar dan il-każ
mil-laqgħa preċedenti tal-Kunsill sal-lum.

49.6.6

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 il-preparamenti meħtieġa sabiex ikun jista’ jsir dan ilmasterplan li ser ikun iffinanzjat mill-istess Ministeru.

49.6.7

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, minn
informazzjoni li għandu, bħalissa għadu qed jiġi iffinalizzat ir-rapport dwar
il-latrini pubbliċi kollha ta’ Għawdex, liema rapport qed isir mill-Ministeru
għal Għawdex.

49.6.8

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 fejn
ser ningħataw l-informazzjoni li qed nitolbu rigward dan il-proċess.

49.6.9

Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar xi żvilupp kien hemm fuq ittalba li għamilna sabiex tiġi spustjata r-recharging point għall-vetturi li
jaħdmu bl-elettriku, liema recharging point tinsab ħdejn it-Tempji tal-
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Ġgantija. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li tressaq ilment dwar dan lil
Heritage Malta u lid-Dipartiment tal-Artijiet u ninsabu nfurmati li diġa’ sar
rapport dwar dan.
49.6.10

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.

49.6.11

Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar xi żvilupp kien hemm dwar ittalba li ressaq fil-laqgħa li għaddiet sabiex (i) isiru żewġ rampi fiż-żewġ
naħat tal-bankina tal-iskola primarja u (ii) sabiex jiġu mċaqilqa l-bins li
hemm fuq l-istess bankina. Is-Sindku wieġeb li rigward talba (i), dawn iżżewġ rampi ser isiru fil-ġimgħat li ġejjin filwaqt li rigward (ii), il-Kunsill
qabel li għandna niktbu formalment lis-Surmast tal-Iskola Primarja taxXagħra.

49.6.12

Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar xi żvilupp kien hemm fuq ittalba li għamilna sabiex isir aktar infurzar fuq il-parkeġġi maġenb il-ħruġ
mit-Tempji tal-Ġgantija. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li fil-preżent qed
issir sorveljanza minn uffiċjali ta’ Transport Malta u l-ilmenti dwar dan
naqsu drastikament.

49.3

Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti tal-laqgħa tal-lokalita’

49.3.1

Il-Kunsill approva bi tliet voti favur u tnejn kontra l-minuti tal-laqgħa tallokalita’ li saret nhar il-Ħadd 16 ta’ Diċembru 2018.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar qal li l-Viċi Sindku Aaron Agius u lKunsillier Dr. Christian Zammit ma jistgħux jivvutaw favur dawn il-minuti
għall-fatt li huma ma kinux preżenti għal-laqgħa tal-lokalita’. Il-Viċi
Sindku Aaron Agius u l-Kunsillier Dr. Christian Zammit qalu li qed
jivvutaw favur għax għandhom fiduċja f’dak kollu li jikteb is-Segretarju
Eżekuttiv fil-minuti tal-laqgħat tal-Kunsill. Is-Sindku Joe Cordina qal li
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huwa jaħseb li dak li qed jagħmlu l-Viċi Sindku Aaron Agius u l-Kunsillier
Dr. Christian Zammit huwa korrett.

49.4

Approvazzjoni tal-estimi finanzjarji annwali (budget) għas-sena 2019

49.4.1

Il-Kunsill approva bi tliet voti favur u tnejn kontra l-estimi finanzjarji
annwali (budget) għas-sena 2019. Dan ir-rapport finanzjarju ser jintbagħat
lid-Dipartiment tal-Gvern Lokali.

49.5

Komunikazzjonijiet tas-Sindku

49.5.1

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

49.5.2

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.
Huwa qal li matul din il-ġimgħa ser jitqassmu l-inviti fir-residenzi kollha
tax-Xagħra skont kif ġie deċiż fil-laqgħa preċedenti tal-Kunsill u jsiru laħħar preparamenti loġistiċi fil-Bażilika.

49.5.3

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.
Fid-dawl ta’ dan, huwa propona u l-Kunsill qabel unanimament li, bħassnin l-imgħoddija, għandna nikkollaboraw mar-Rettur tal-Knisja ta’
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Sant’Anton fl-organizazzjoni ta’ din il-festa bi spiża li ma teċċedix issomma ta’ € 700.
Is-Sindku qal li ġejna nfurmati mir-Rettur il-Kan. Dun Michael Galea li lfesta ta’ Sant’Anton ser tiġi ċċelebrata bl-istess programm tas-snin li
għaddew.
49.5.4

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.
Is-Sindku qal li fil-preżent qed jiġu ikkuntattjati l-kumpaniji li ser
jipparteċipaw fil-Karnival Reġjonali ta’ Għawdex sabiex jiġi ifformulat ilprogramm li jitressaq għall-konsiderazzjoni u l-approvazzjoni tal-Kunsill.

49.5.5

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li għandna nibdew bilpreparamenti tagħna għall-organizazzjoni tal-attivitajiet ta’ Jum ilLokalita’.
Wara diskussjoni, il-Kunsill qabel li għandna norganizzaw l-attivita’ li
matulha jingħata ‘Ġieħ ix-Xagħra’ nhar il-Ġimgħa 26 ta’ April fit-8.00pm
fis-Sala ‘Dun Alwiġ Camilleri’ fil-Każin tal-Banda Victory.
Bħala parti mill-attivitajiet relatati mal-festi tal-Għid u ċ-ċelebrazzjonijiet
ta’ Jum il-Lokalita’ li matul is-sena li ġejja ser jiġu qrib ta’ xulxin, il-Viċi
Sindku Aaron Agius propona li għandna norganizzaw festival tal-qassatat u
affarijiet oħra tradizzjonali tal-Għid li jsiru fix-Xagħra b’kollaborazzjoni
mal-Festi Esterni tal-Għid.
Filwaqt li wera qbil fuq dan il-prinċipju, is-Sindku Joe Cordina propona u lKunsill qabel li għandna nitkellmu mal-Arċipriet tal-Parroċċa u malKumitat Festi tal-Għid biex naraw il-feedback tagħhom.
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49.5.6

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li għandna nibdew bilpreparamenti tagħna sabiex intellgħu grupp ta’ għoxrin persuna mixXagħra għall-ġimgħa ta’ attivitajiet li ser jiġu organizzati mill-Kunsill ta’
Chevaigné fi Strasburgu bejn it-Tnejn 15 u s-Sibt 20 ta’ April 2019.
Wara diskussjoni, il-Kunsill qabel li għandna noħorġu avviż biex naraw
x’konkorrenza ser ikollna għal din l-attivita’. Il-parteċipazzjoni f’din lattivita’ tkun miftuħa fuq bażi ta’ first come first served.

49.5.7

Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li, bħala parti millattivitajiet għall-festi tal-Milied, għandna norganizzaw ikla għallKunsilliera, l-istaff fl-uffiċċju amministrattiv u l-ħaddiema assenjati malKunsill. Din l-ikla ser issir nhar l-Erbgħa 26 ta’ Diċembru 2018.

49.5.8

Il-Viċi Sindku Aaron Agius informa lill-Kunsill li nhar il-Ġimgħa 7 ta’
Ġunju 2019 jaħbat l-ewwel ċentinarju minn meta seħħew l-irvellijiet tasSette Giugno li ħallew erba’ vittmi fosthom il-kompajżan Xagħri, Ġużeppi
Bajada.
Għaldaqstant, huwa propona li għandha ssir lapida biex tfakkar lil dawn ilvittmi, liema lapida titwaħħal fi Triq it-Tiġrija maġenb il-Knisja Bażilika.
Filwaqt li wera qbil fil-prinċipju ma’ din il-proposta, is-Sindku Joe Cordina
propona u l-Kunsill qabel li għandna nitkellmu mad-Dipartiment talKultura fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex u mal-Arċipriet tal-Parroċċa
biex naraw kif se nipproċedu f’dan ir-rigward.

49.7

Qari tal-Korrispondenza

49.7.1

E-mail mingħand mingħand is-Sur Joseph Bajada, Segretarju tas-Soċjeta’
Filarmonika Victory, li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali
tax-Xagħra fl-organizazzjoni ta’ tournament sportiv fl-okkażjoni ta’ Jum
ix-Xagħra.
Il-laqgħa tal-Kunsill ġiet sospiża fis-6.20pm sabiex il-Kunsilliera Dr. Kevin
Cutajar u Anthony Attard setgħu jirtiraw mil-laqgħa.
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Wara li l-laqgħa tkompliet fis-6.22pm, il-Kunsill aċċetta li jikkollabora
mas-Soċjeta’ Filarmonika Victory fl-organizazzjoni ta’ din l-attivita’ bi
spiża li ma teċċedix is-somma ta’ € 600.
49.7.2

E-mail mill-Uffiċċju tal-President li fiha l-Kunsill Lokali tax-Xagħra qed
jiġi infurmat li l-President ta’ Malta mhux ser tkun tista’ tattendi għallKunċert tal-Milied organizzat mill-Kunsill nhar il-Ġimgħa 28 ta’ Diċembru
2018 minħabba impenji oħra. Il-Kunsill innota l-kontenut.

49.7.3

E-mail mingħand Catherine Farrugia, uffiċjal ta’ Heritage Malta, li fiha qed
tinforma lill-Kunsill li l-laqgħa rigward iċ-Ċirku ta’ Brockdorff u materji
oħra relatati ma’ Heritage Malta ser issir nhar l-Erbgħa 9 ta’ Jannar 2019
fl-10am fl-uffiċċju amministrattiv tal-Kunsill. Il-Kunsill innota l-kontenut.

49.7.4

Ċirkulari numru SPI 13/2018 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali
intitolata ‘Ħruġ ta’ Permessi għal Depożitu ta’ Krejn jew Makkinarju ieor
waqt il-bini, kostruzzjoni jew demolizzjoni ta’ xi Bini jew Proġett ieħor li
jwasslu għall-għeluq ta’ Triq jew parti minnha’. Il-Kunsill innota lkontenut.

49.7.5

E-mail mingħand Vicky Xuereb, Direttur ta’ Eco Gozo fi ħdan il-Ministeru
għal Għawdex, li fiha qed tinforma lill-Kunsilli Lokali bi skema finanzjarja
imnedija mill-Ministeru għal Għawdex intiża biex tassisti lill-Kunsilli
Għawdxin jimplimentaw proġetti ta’ restawr ta’ monumenti storiċi jew ta’
valur artistiku fil-lokalitajiet tagħhom. Il-Kunsill innota l-kontenut.

49.7.6

E-mail mingħand Jilly Camilleri, rappreżentanta tal-kumpanija Greenpak, li
fiha qed tinforma lill-Kunsill li f’Jum il-Milied u nhar l-Ewwel tas-Sena
mhux ser isir ġbir ta’ skart. Il-ġbir tal-iskart riċiklabbli ser isir l-għada
flimkien mal-ġbir tal-iskart organiku. Ser nieħdu ħsieb ninfurmaw lirresidenti b’dan l-arranġament.

49.7.7

E-mail mingħand il-Gozo Action Group Foundation b’informazzjoni dwar
is-sejħa ‘Gozo in 21st Century Media’ li ser toħroġ taħt il-programm
Leader iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea. Din is-sejħa ser tiftaħ nhar ilĦamis 3 ta’ Jannar u tagħlaq il-Ħamis 31 ta’ Jannar 2019. Il-Kunsill innota
l-kontenut.
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49.7.8

Ittra mingħand Jason Debono għan-nom ta’ sitt bejjiegħa tal-monti li fiha
qed jitolbu lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra sabiex jgħaddi bye-law li
permezz tagħha jkunu jistgħu joperaw bil-permess fil-monti tax-Xagħra.
Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li din il-materja għandha
titħalla fid-diskrezzjoni ta’ Kunsill ġdid.

49.7.9

Ċirkulari numru 150/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Bdil ta’ Awguri’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

49.7.10

Ċirkulari numru 151/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Kunsilli Lokali fuq tqassim tal-boroż tal-iskart organiku minn
ġewwa l-Kunsill Lokali’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

49.7.11

Ċirkulari numru 152/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Bus Shelters’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

49.7.12

Ċirkulari numru SPI 14/2018 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali
intitolata ‘Tagħrif dwar in-numru ta’ Qtates fit-Toroq (strays) u min qed
jitmagħhom’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

49.7.13

Ċirkulari numru 155/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Kummenti AKL – White Paper Swieq fil-beraħ’. Il-Kunsill
innota l-kontenut.

49.7.14

E-mail mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali li fiha qed tinforma lillKunsilli Lokali li l-Kap tal-Oppożizzjoni Dr. Adrian Delia ser ikun qed
jistieden lill-Kunsillieri għall-bdil ta’ awguri nhar is-Sibt 22 ta’ Diċembru
bejn l-10am u s-1pm. Il-Kunsill innota l-kontenut.

49.7.15

Komunikazzjoni mill-Uffiċċju tal-President ta’ Malta li fiha ġejna nfurmati
li l-E.T. il-President ta’ Malta, Marie Louise Coleiro Preca, ser iżżur illokalita’ tax-Xagħra nhar il-Ħadd 23 ta’ Diċembru 2018 mis-2pm sas2.30pm. Hija ser tintlaqa’ fil-Każin tal-Banda Victory. Il-Kunsill innota lkontenut.
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49.7.16

Ċirkulari numru 156/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Awguri għall-Festi tal-Milied u s-Sena l-Ġdida’. Il-Kunsill innota
l-kontenut.

49.7.17

Ċirkulari numru 157/2018 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Group Health Policy Renewal 2019’. Il-Kunsill qabel li għandna
nġeddu din il-polza ta’ assikurazzjoni.

49.8

Ilmenti mir-residenti

49.8.1

Talba mingħand Rose Sultana ta’ 84, Triq l-Imqades, sabiex titranġa lbankina quddiem ir-residenza tagħha. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.

49.8.2

Talba mingħand William Sultana ta’ ‘Villa Sultana’, Triq Mannar, sabiex
issir rampa bis-siment quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan
ix-xogħol għandu jsir.

49.8.3

Talba mingħand Helen Mercieca ta’ ‘Casa Caccia’, Triq Marija Bambina,
sabiex issir xi tip ta’ bollard jew tabella biex ma jibqax isir dħul fl-isqaq
maġenb ir-residenza tagħha. Il-Kunsill qabel li għandna nistaqsu lis-Sinjura
Mercieca jekk għandhiex il-kunsens tar-residenti.

49.8.4

Talba mingħand Nicholas Ash ta’ ‘Imrik Garden’, Block B, Flat 4, Triq
Ġużeppi Bajada, sabiex tiġi installata bozza ġdida fi Triq Ġużeppi Bajada
minħabba li qed ikun hemm ħafna dlam f’din iż-żona. Il-Kunsill aċċetta din
it-talba.

49.8.5

Talba mingħand Fabio Azzopardi ta’ ‘Topaz’, Triq Ta’ Brieret, sabiex
jitneħħa l-ammont ta’ trab li hemm quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill
qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

49.8.6

Talba mingħand Mikael Reale ta’ ‘Il-Gallarija Court’, Block C Flat 6, Triq
Tas-Sruġ, sabiex il-Kunsill jerġa’ jorganizza l-kors fil-lingwa Maltija għar-
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residenti barranin matul is-sena li ġejja. Il-Kunsill qabel li dan il-kors
għandu jerġa’ jiġi organizzat.
49.8.7

Talba mingħand Rita Portelli ta’ ‘Saint Anthony’, Triq Franġisk Camilleri,
sabiex il-Kunsill jerġa’ jorganizza l-kors tal-aerobics immexxi mis-Sur
Radu Gheorghe minn Jannar li ġej. Il-Kunsill qabel li dan il-kors għandu
jerġa’ jiġi organizzat.

49.8.8

Talba mingħand Salvinu Attard ta’ Ramla Bay Court, Flat 18, Triq Ta’
Gajdoru, sabiex jitranġa ħajt tas-sejjieħ imwaqqa’ għat-triq fil-wied ta’
Marsalforn. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

49.8.9

Talba mingħand Pawlu Cassar ta’ Plot 5, Triq Ta’ Karkar, sabiex titranġa
parti mit-triq quddiem ir-residenza tiegħu bis-siment. Il-Kunsill qabel li dan
ix-xogħol għandu jsir.

49.8.10

Talba mingħand Mary Bajada ta’ ‘Marjohn’, 5, Triq Tal-Qaċċa, sabiex
titranġa l-bankina quddiem ir-residenza tagħha. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir.

49.8.11

Talba mingħand Dr. Teddy George Farrugia, Senior General Practitioner,
sabiex tinbidel il-printer li preżentament tinsab fil-klinika tal-Gvern fi Vjal
it-Tmienja ta’ Settembru minħabba li m’għadhiex taħdem. Il-Kunsill
aċċetta din it-talba.

49.8.12

Talba mingħand Catherine Muscat ta’ ‘Blue Jay’, Triq Tas-Sruġ, sabiex
issir communal reserved parking bay għad-disabled fi Pjazza l-Vitorja. IlKunsill qabel li din it-talba għandha tiġi ikkunsidrata meta jkun qed
jitfassal il-masterplan għal Pjazza l-Vitorja mill-Ministeru għal Għawdex.

49.8.13

Talba mingħand Angela Mercieca ta’ ‘Sweet Lord’, Triq Franġisk
Camilleri, sabiex issir loading / unloading bay fil-bidu ta’ Triq it-Tiġrija. IlKunsill qabel li għandna nressqu din it-talba għall-approvazzjoni ta’
Transport Malta.
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49.8.14

Talba mingħand Mario Attard ta’ 38, Triq il-Knisja, sabiex titranġa lbankina quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.

49.8.15

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex jinqala’ arblu tal-ħadid
perikoluż fi Triq it-28 ta’ April 1688, liema arblu huwa propjeta’ talGħaqda tal-Armar. Il-Kunsill qabel li għandna ninfurmaw lill-Għaqda talArmar sabiex ineħħu dan l-arblu mill-aktar fis possibbli.

49.8.16

Talba mingħand il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar sabiex isir xogħol ta’ tindif
fil-ġnien ta’ quddiem il-Mitħna Ta’ Kola. Il-Kunsill qabel li għandna
nibagħtu lill-ħaddiema assenjati magħna sabiex jagħmlu dan ix-xogħol.

49.9

Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-iskeda ta’ pagamenti

49.9.1

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.
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49.10

Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss

49.10.1

Il-laqgħa tal-Kunsill intemmet fis-7.00pm u ġiet aġġornata b’mod unanimu
għal nhar it-Tnejn 14 ta’ Jannar 2019 fil-5.30pm b’aġenda li tkun
komunikata aktar ‘il quddiem.

IFFIRMATA
Joe Cordina
Sindku
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