MINUTI
Laqgħa tal-Kunsill Lokali Ix-Xagħra
Is-Seba’ Leġislatura
Laqgħa Numru Ħamsin (50)
14 ta’ Jannar 2019
Il-Kunsill Lokali Ix-Xagħra ltaqa’ fl-Uffiċċju Amministrattiv tiegħu li jinsab
fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru, Xagħra Għawdex, fil-5.30 ta’ filgħaxija.

PREŻENTI:
Joe Cordina – Sindku
Aaron Agius – Viċi Sindku
Dr. Kevin Cutajar – Kunsillier
Anthony Attard – Kunsillier

ASSENTI B’APOLOĠIJI (Skont Ordni Permanenti 14A (3):
Dr. Christian Zammit – Kunsillier

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

50.1

Qari tal-ittri ta’ apoloġiji

50.1.1

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

50.2

Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti

50.2.1

Il-Kunsill approva bil-casting vote tas-Sindku l-minuti tal-laqgħa numru
360 li saret nhar l-Erbgħa 19 ta’ Diċembru 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 50.4 tiġi diskussa issa.

50.4

Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsilliera

50.4.1

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.

50.4.2

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.

50.4.3

Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar xi żvilupp kien hemm fuq ixxogħol ta’ asfaltar bil-concrete ta’ diversi toroq rurali fil-lokalita’ tagħna,
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liema proġett qed jiġi iffinanzjat minn fondi tal-Unjoni Ewropea. Is-Sindku
Joe Cordina wieġeb li dan ix-xogħol jinsab miexi kif ippjanat.
50.4.4

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.

50.4.5

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

50.4.6

Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq
il-mozzjoni li ġiet approvata mill-Kunsill sabiex issir latrina pubblika ġdida
fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li, 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.

50.4.7

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 talĠgantija. 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.

50.4.8

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
qed nistennew il-pjanta proposta mingħand il-Perita Mariella Xuereb.

50.4.9

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
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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 iż-żewġ rampi ser isiru filġimgħat li ġejjin filwaqt li rigward (ii), irċivejna korrispondenza mingħand
is-Sur Joe Xerri, Surmast tal-Iskola Primarja tax-Xagħra, li fiha qed
jinfurmana li ma jsibx oġġezzjoni li dawn il-bins jinqalgħu u jiġu rilokati
għal ħdejn it-telephone box fl-istess triq.
50.4.10

Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar xi żvilupp kien hemm fuq ittalba 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.

50.3

Komunikazzjonijiet tas-Sindku

50.3.1

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

50.3.2

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li sad-data tal-għeluq tassottomissjoni tal-offerti pubbliċi għax-xogħol ta’ asfaltar ta’ Triq ilKumittiva, parti minn Triq Masri u parti minn Triq Ta’ Gajdoru (jiġifieri
nhar l-Erbgħa 19 ta’ Diċembru fl-10am), kien hemm żewġ kumpaniji li
tefgħu l-offerti tagħhom.
Wara diskussjoni, is-Sindku ippreżenta r-rapport ippreparat mill-bord
evalwazzjoni għall-konsiderazzjoni u l-approvazzjoni tal-Kunsill.
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Fir-rigward tat-toroq Kumittiva u Gajdoru, ir-rapport ġie approvat
unanimament. Fir-rigward tax-xogħol ta’ asfaltar fi Triq Masri, ir-rapport
ġie approvat b’żewġ voti favur u żewġ astensjonijiet. Il-Kunsilliera Dr.
Kevin Cutajar u Anthony Attard qalu li qed jastjenu fuq din il-parti
minħabba li skont huma għandu jsir culvert li jilqa’ l-ilma tax-xita f’din ittriq.
50.3.3

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 ser jibda fis-7.30pm fil-Pjazza ta’ quddiem il-Knisja
ta’ Ġesu’ Nazzarenu filwaqt li dak tal-Ħadd jibda f’nofsinhar fi Pjazza lVitorja. Mill-10.45am ‘il quddiem, il-Banda Victory ser iddoqq marċi talKarnival matul it-toroq Marija Bambina, Franġisk Camilleri, Imqades, Vjal
it-Tmienja ta’ Settembru u Pjazza l-Vitorja.
Is-Sindku qal li fil-preżent qed jiġi ifformulat il-programm li ser jitressaq
għall-konsiderazzjoni u l-approvazzjoni tal-Kunsill fil-laqgħa li jmiss.

50.3.4

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li għandna nibdew bilpreparamenti tagħna għall-organizazzjoni tal-attivitajiet ta’ Jum ilLokalita’. Huwa propona u l-Kunsill qabel li l-programm għandu jitfassal
fuq l-istess linji tas-snin preċedenti.
Fid-dawl ta’ dan, huwa propona u l-Kunsill qabel li għandna norganizzaw
ħarġa Malta għar-residenti nhar l-Erbgħa 24 ta’ April.
Nhar il-Ġimgħa 26 ta’ April, il-librerija pubblika ‘Patri Ġiġi Camilleri SJ’
ser tkun miftuħa għall-pubbliku u t-tfal Xagħrin ser jiġu mħeġġa sabiex
joffru ktieb mill-kollezzjoni tagħhom lil-librerija tagħna.
Is-Sindku qal li l-attivitajiet ta’ Jum ix-Xagħra għandhom jilħqu l-qofol
tagħhom nhar il-Ġimgħa 26 ta’ April permezz taċ-ċerimonja
kommemorattiva li tibda fis-7.30pm fis-Sala ‘Dun Alwiġ Camilleri’ bissehem tal-Banda Victory.
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Il-Viċi Sindku Aaron Agius propona u l-Kunsill qabel unanimament li lQuddiesa li tfakkar Jum il-Lokalita’ għandha ssir nhar il-Ħadd 28 ta’ April
2019 fl-9.45am. Ser nitkellmu mal-Arċipriet tal-Parroċċa rigward din ilproposta.
Is-Sindku Joe Cordina qal li matul ix-xahar ta’ Frar ser jitqassmu fid-djar
kollha tax-Xagħra l-formoli ta’ nominazzjoni għall-unur ‘Ġieħ Ix-Xagħra
2019’. In-nominazzjonijiet jibqgħu jintlaqgħu fl-uffiċċju tal-Kunsill sa nhar
il-Ġimgħa 15 ta’ Frar 2019.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius propona u l-Kunsill qabel li għandna nitkellmu
ma’ Heritage Malta biex niddiskutu magħhom l-idea li l-Mitħna Ta’ Kola
titħaddem bejn il-Ġimgħa 26 u l-Ħadd 28 ta’ April bħala parti millattivitajiet ta’ Jum ix-Xagħra.
50.3.5

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li għandna nibdew bilpreparamenti tagħna sabiex intellgħu grupp ta’ tnax-il persuna mix-Xagħra
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.
Huwa qal li irċivejna korrispondenza mingħand is-Sinjura Marie-France
Mailhos, rappreżentanta tal-Kunsill ta’ Chevaigné fi Franza, li fiha
nfurmatna li l-ispejjeż kollha tal-ajru u l-akkomodazzjoni jridu jiġu koperti
mir-residenti nfushom.
Fid-dawl ta’ dan u bil-għan li nħajru lir-residenti sabiex jattendu għal din lattivita’, is-Sindku propona li l-Kunsill Lokali għandu jħallas nofs l-ispiża
totali tal-biljetti tal-ajru u l-akkomodazzjoni lir-residenti li jipparteċipaw.
Peress li ma kienx hemm qbil dwar din il-proposta, ittieħdet votazzjoni.
B’żewġ voti favur u żewġ astensjonijiet, il-proposta tas-Sindku ġiet
approvata.

50.3.6

Il-Kunsill Lokali tax-Xagħra iddiskuta l-performance appraisals tasSegretarju Eżekuttiv u tal-impjegati fl-uffiċċju amministrattiv tal-Kunsill
għas-sena 2018.
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Il-laqgħa tal-Kunsill ġiet sospiża fis-6.10pm u tkompliet fis-6.15pm.
Wara diskussjoni, is-Sindku Joe Cordina propona li s-Segretarju Eżekuttiv
Ivan Attard għandu jingħata full performance bonus ta’ 10%. Peress li ma
kienx hemm qbil dwar din il-proposta, ittieħet vot li kien ta’ tnejn favur u
tnejn kontra. Peress li ma kienx hemm maġġoranza favur jew kontra din ilproposta, is-Sindku Joe Cordina uża l-casting vote tiegħu u ivvota favur.
B’hekk, il-proposta tas-Sindku ġiet approvata.
Is-Sindku propona li l-Assistant Principal Josephine Sultana u l-iskrivana
Manolita Farrugia għandhom jingħataw full performance bonus ta’ 6%. Din
il-proposta ġiet approvata unanimament.
Il-laqgħa ġiet sospiża fis-6.20pm sabiex il-Kunsill seta’ jitkellem ma’
rappreżentanti tal-Għaqda ‘Il-Milied fix-Xagħra’ li ġew jiddiskutu xi punti
mal-Kunsill. Il-laqgħa kompliet fis-6.25pm.
50.3.7

Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel unanimament li għandna
nġeddu s-sħubija tagħna fil-Gozo Action Group għas-sena 2019.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar x’qed isir fil-Gozo Action
Group fil-preżent u s-Sindku Joe Cordina wieġeb li, minn informazzjoni
għandu, bħalissa bdew joħorġu sejħiet differenti għal proġetti li jaqgħu taħt
l-erba’ strateġiji li fassal il-Kumitat tal-istess Action Group.

50.3.8

Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel unanimament li għandna
norganizzaw attivita’ soċjali għall-anzjani Xagħrin li jattendu fiċ-Ċentru ta’
Matul il-Jum fl-okkażjoni tal-festa ta’ Sant’Anton Abbati. Din l-attivita’ ser
issir nhar l-Erbgħa 16 ta’ Jannar mid-9.00am ‘il quddiem.

50.5

Qari tal-Korrispondenza

50.5.1

E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha qed jinforma lill-Kunsilli
Lokali li nhar il-Ġimgħa 25 ta’ Jannar ser isir seminar li matulu ser jiġu
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diskussi d-diffikultajiet li l-awtoritajiet lokali qed jiffaċċjaw fl-interazzjoni
tagħhom mal-entitajiet pubbliċi u viċeversa. Il-Kunsill innota l-kontenut.
50.5.2

E-mail mingħand Catherina Farrugia, uffiċjal ta’ Heritage Malta, li fiha qed
tinforma lill-Kunsill li l-laqgħa ma’ Heritage Malta rigward iċ-Ċirku ta’
Brockdorff u materji oħra ser issir nhar il-Ħamis 17 ta’ Jannar 2019 fl10.00am fl-uffiċċju amministrattiv. Il-Kunsill innota l-kontenut.

50.5.3

Ċirkulari numru 001/2019 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Polza tal-Assigurazzjoni tal-Flus għar-Reġjuni u Kunsilli Lokali’.
Il-Kunsill qabel li għandu jissieħeb f’din il-polza ta’ assigurazzjoni.

50.5.4

Ċirkulari numru 002/2019 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Personal Accident Policy’. Il-Kunsill qabel li għandu jissieħeb
f’din il-polza ta’ assigurazzjoni.

50.5.5

Ċirkulari numru 003/2019 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Talbiet jew applikazzjonijiet għal Devoluzzjoni li għadhom
pendenti’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

50.5.6

E-mail mingħand Marie-France Mailhos, rappreżentanta tal-Kunsill ta’
Chevaigné fi Franza, li fiha qed tistieden grupp ta’ għaxar jew tnax-il
persuna mil-lokalita’ tagħna biex jattendu għal ġimgħa ta’ attivitajiet fi
Strasburgu bejn it-Tnejn 15 u s-Sibt 20 ta’ April 2019. L-ispejjeż kollha
jridu jkunu koperti mir-residenti nfushom. Din il-materja diġa’ ġiet
diskussa aktar kmieni matul din il-laqgħa.

50.5.7

E-mail mingħand is-Sur Natalino Attard, Direttur Ġenerali tal-Gvern
Lokali, li fiha qed jinforma lill-Kunsilli Lokali li s-Sur Christopher Galea
ġie maħtur Direttur-Designate tal-Kunsilli Lokali (Moniteraġġ u Sapport).
Il-ħatra tiegħu bħala Direttur tidħol fis-seħħ fl-1 ta’ April 2019. Il-Kunsill
innota l-kontenut.

50.5.8

E-mail mingħand is-Sur Joseph Xerri, Surmast tal-Iskola Primarja taxXagħra, li fiha qed jinforma lill-Kunsill li ma jsib l-ebda oġġezzjoni li żżewġ bins li preżentament jinsabu fuq il-bankina tal-iskola primarja jiġu
rilokati għal ħdejn it-telephone box. Il-Kunsill innota l-kontenut.
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50.5.9

E-mail mingħand Andrea Saliba, rappreżentanta tal-Fondazzjoni OASI, li
fiha qed tistieden rappreżentanza mill-Kunsill sabiex tattendi għal taħdita
bit-tema ‘Self Help Groups – A long-term recovery tool’ li ser tinżamm
nhar it-Tlieta 29 ta’ Jannar fl-uffiċini tal-istess Fondazzjoni. Il-Kunsill
innota l-kontenut.

50.5.10

E-mail mingħand is-Sur Plamen Chernev, Sindku tal-Kunsill ta’ Suhindol
fil-Bulgarija, li fiha qed jistieden delegazzjoni ta’ erba’ persuni mill-Kunsill
sabiex tattendi għall-festival annwali tal-inbid li ser isir f’Suhindol bejn itTlieta 12 u l-Ġimgħa 15 ta’ Frar 2019. Il-Kunsill innota l-kontenut.

50.5.11

E-mail mingħand Francienne Muscat, rappreżentanta tal-Gozo Amateur
Athletic Association, li fiha qed titlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali
tax-Xagħra fl-organizazzjoni tal-Maratona annwali ta’ Għawdex li ser issir
nhar il-Ħadd 28 ta’ April 2019. Il-Kunsill qabel li għandu jikkollabora florganizazzjoni ta’ din l-attivita’ sportiva bi spiża li ma teċċedix is-somma
ta’ € 1000.

50.5.12

E-mail mingħand Noel Formosa, Sindku tal-Kunsill Lokali ta’ San
Lawrenz, li fiha qed jinforma lill-Kunsilli Lokali Għawdxin b’opportunita’
dwar feature televiżiv li fih jiġu diskussi l-irħula ta’ Għawdex minn aspetti
differenti. Il-Kunsill qabel li għandna niċċekkjaw aktar dwar x’qed jiġri
eżatt rigward din il-proposta.

50.5.13

E-mail mingħand Rueben Said, head ta’ Transport Malta, li fiha qed jitlob
il-kummenti tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra rigward applikazzjoni sabiex
bus stop fi Triq l-Għar ta’ Xerri tiġi rilokata minħabba xogħol ta’
kostruzzjoni li għaddej f’din it-triq. Il-Kunsill qabel li għandna nibagħtu no
objection għal din l-applikazzjoni.

50.5.14

Ċirkulari numru 004/2019 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Laqgħa Plenarja – Għawdex 15/16 ta’ Frar 2019’. Il-Kunsill
innota l-kontenut.

50.5.15

Ċirkulari numru 005/2019 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Summit għall-membri żgħażagħ eletti’. Il-Viċi Sindku Aaron
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Agius wera l-interess tiegħu li jattendi għal dan is-summit li ser isir fi
Brussell fl-14 u l-15 ta’ Marzu 2019.
50.5.16

E-mail mingħand Edric Micallef, rappreżentant tal-kumpanija Wasteserv,
b’aġġornament dwar il-proġett tar-rijabilitazzjoni tal-Landfill tal-Qortin.
Is-Sur Micallef informa lill-Kunsill li l-applikazzjoni li għandha lWasteserv dwar l-upgrading tal-Qortin biex dan is-sit ikun jista’ jinfetaħ
għall-pubbliku bħalissa qiegħda on hold. Dan għaliex ic-CRPD
(Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilita’) qed toġġezzjoni
għall-proġett minħabba li l-passaġġi li jduru madwar il-landfill mhumiex
aċċessibbli għal kulħadd.
Minħabba dan, il-Wasteserv talbet lill-Awtorita’ tal-Ippjanar sabiex tpoġġi
l-applikazzjoni on hold sakemm iddaħħal applikazzjoni quddiem it-TORB
(Test of Reasonableness Board) fi ħdan ic-CRPD sabiex dan il-board
jevalwa r-raġunijiet għalfejn il-Wasteserv hi tal-opinjoni li huwa diffiċli
ferm li jsir tibdil fil-gradients u fil-materjali tal-passaġġi li saru waqt ilproġett ta’ rijabilitazzjoni.
Sadanittant, il-Wasteserv kienet ħarġet it-tender għax-xogħlijiet fuq is-suq
f’Settembru li għadda u ma kienx hemm offerta, u allura se tkun qed terġa’
toħroġ is-sejħa fil-ġimgħat li ġejjin.
Sadanittant ukoll, b’mod temporanju, il-Wasteserv qed tuża n-naħa tal-Extransfer station sabiex jitpoġġa l-WEEE temporanjament sakemm l-ERA
isibu soluzzjoni permanenti fuq l-immaniġġjar tal-WEEE flimkien maliskemi. Il-Kunsill innota l-kontenut.

50.5.17

E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha qed jistieden rappreżentant
mill-Kunsill Lokali Għawdxin sabiex jattendi għal sessjoni ta’
informazzjoni dwar il-programm ‘Urbact III’ iffinanzjat minn fondi talUnjoni Ewropa. Din is-sessjoni ser issir nhar it-Tlieta 12 ta’ Frar 2019. IlKunsill innota l-kontenut.

50.5.18

Ċirkulari numru 001/2019 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali
intitolata ‘Onorarju dovut lill-President u Membri Eletti tal-Assoċjazzjoni

Minuti tal-Kunsill Lokali Ix-Xagħra – Laqgħa Numru 50 – Is-Seba’ Leġislatura

14 ta’ Jannar 2019

10

tal-Kunsilli Lokali, il-Presidenti tar-Reġjuni u s-Sindki’. Il-Kunsill innota lkontenut.

50.6

Ilmenti mir-residenti

50.6.1

Talba mingħand Joseph Cini ta’ ‘Treetops’, Triq Parisot, sabiex titneħħa
mera u bus stop pole fi Triq Parisot faċċata ta’ Triq San Ġorġ Preca
minħabba li ser isir xogħol ta’ taħmil fl-inħawi. Il-Kunsill qabel li għandna
nressqu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

50.6.2

Talba mingħand Helen Mercieca ta’ ‘Casa Caccia’, Triq Marija Bambina,
sabiex titneħħa l-bus stop pole li hemm quddiem ir-residenza tagħha
minħabba raġunijiet ta’ sigurta’. Il-Kunsill qabel li għandna nressqu din ittalba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

50.6.3

Talba mingħand Stephanie Farrugia sabiex isiru numru ta’ skips fil-lokalita’
tax-Xagħra għall-benefiċċju tal-Maltin li jkunu vaganza f’Għawdex u
jirritornaw lura lejn Malta fil-weekend. Il-Kunsill ma aċċettax din it-talba.

50.6.4

Talba mingħand is-Sindku Joe Cordina sabiex isir xogħol ta’ patching
quddiem il-bring-in-sites fi Triq it-Tafla. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.

50.6.5

Talba mingħand Josette Galea ta’ ‘Margarita’, Triq Mikelanġ Pace, sabiex
titranġa mera miksura fi Triq Knisja. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.

50.6.6

Talba mingħand Emmanuel Theuma ta’ 64, Triq Ġnien Xibla, sabiex
titranġa bankina miksura quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li
dan ix-xogħol għandu jsir.

50.6.7

Talba mingħand Anthony Galea ta’ ‘Merħba’, Triq San Ġorġ Preca, sabiex
titranġa r-rampa ta’ maġenb il-ħanut tiegħu fl-istess triq. Il-Kunsill qabel li
dan ix-xogħol għandu jsir.
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50.6.8

Talba mingħand Lawrence Formosa ta’ 6, Triq Tal-Qaċċa, 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.

50.6.9

Talba mingħand Joseph Said ta’ 87, Triq l-Imqades, sabiex titranġa lbankina tar-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

50.6.10

Talba mingħand Catherine Camilleri ta’ ‘Trillium’, Trejqet Ġużeppi
Sultana, sabiex jitranġa l-isqaq fejn toqgħod hi minħabba li jinsab fi stat
ħażin. Il-Kunsill qabel li għandna nirreferu din it-talba lill-Ministeru għal
Għawdex.

50.6.11

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex jitranġaw it-tubi talelettriku fil-mappa li tinsab fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru. Il-Kunsill
qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

50.6.12

Talba mingħand il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar sabiex jerġa’ jinżebagħ issinjal STOP li kien hemm fi Triq Marija Bambina kif toħroġ għal Vjal itTmienja ta’ Settembru. Il-Kunsill qabel li għandna nibagħtu din it-talba
għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

50.6.13

Talba mingħand il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar għan-nom ta’ xi residenti
sabiex titneħħa blata li hemm f’nofs Triq it-Tafal fl-inħawi tas-Sruġ. IsSindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nitolbu parir
tekniku biex naraw x’l-aħjar li jsir f’dan ir-rigward.

50.6.14

Talba mingħand il-Kunsillier Anthony Attard għan-nom tas-Sur Joseph
Sultana sabiex titranġa rampa bis-siment fl-inħawi tan-Nuffara. Is-Sindku
innota li din it-talba diġa’ ġiet approvata f’laqgħat preċedenti tal-Kunsill u
x-xogħol ser isir fil-ġimgħat li ġejjin.
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50.7

Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-iskeda ta’ pagamenti

50.7.1

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 il-format ta’ din l-iskeda ta’ pagamenti,
ittieħed vot li kien ta’ tnejn favur (Sindku Joe Cordina u l-Viċi Sindku
Aaron Agius) u tnejn kontra (il-Kunsilliera Dr. Kevin Cutajar u Anthony
Attard). Peress li ma kienx hemm maġġoranza favur jew kontra, is-Sindku
Joe Cordina uża l-casting vote tiegħu u ivvota favur.
B’hekk, l-iskeda ta’ pagamenti kif ippreżentata ġiet approvata.
Is-Sindku Joe Cordina qal li m’għoġbitu xejn l-istorja meta nhar it-Tnejn 24
ta’ Diċembru 2018, lejliet il-Milied, il-Kunsilliera Dr. Kevin Cutajar u
Anthony Attard ġew jaraw l-invoices tal-Kunsill mingħajr ma ġew
sorveljati minn uffiċjal tal-Kunsill. Huwa sostna li kull Kunsillier għandu
d-dritt li jiġi jiċċekkja dawn l-invoices iżda dan għandu jagħmlu filpreżenza ta’ uffiċjal tal-Kunsill. Is-Sindku qal li ser iżomm lill-Kunsilliera
Dr. Kevin Cutajar u Anthony Attard responsbbli f’każ li s-Segretarju
Eżekuttiv jinnota xi invoice li tiġi nieqsa.
Il-Kunsilliera Dr. Kevin Cutajar u Anthony Attard irribattew l-argument
tas-Sindku billi qalu li lejliet il-Milied hija ġurnata normali ta’ xogħol.
Huma qalu li ġew il-Kunsill meta l-iskrivana Manolita Farrugia kienet
xogħol għalkemm l-istaff l-ieħor kien bil-leave u li fl-istess waqt ġew
sorveljati mis-Sindku nnifsu u mill-Viċi Sindku li nzertaw ġew fl-uffiċċju
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dakinhar. Huma staqsew lis-Sindku jekk hux qed jiddikjara li m’għandux
fiduċja fihom u s-Sindku wieġeb li hu ma jafdahomx. Huwa kompla illi
dakinhar huwa ġie l-Kunsill għal ftit minuti u sabhom iqallbu fl-invoices
mingħajr sorveljanza u meta telaq kienu għadhom qegħdin jagħmlu hekk.
Huma qalu li ma jsibux oġġezzjoni li jiġu sorveljati waqt li jkunu qed
jiċċekkjaw dawn l-invoices iżda jittamaw li din il-proċedura tiġi segwita filkaż tal-Kunsilliera kollha inkluż is-Sindku. Il-Kunsill ma sab l-ebda
oġġezzjoni għal dan.

50.8

Mozzjoni numru 176 – Is-sit tal-ex-miżbla tal-Qortin fix-Xagħra

50.8.1

Il-Kunsillier Anthony Attard qara l-mozzjoni numru 176 bis-suġġett
imsemmi, liema mozzjoni ġiet ippreżentata fl-uffiċċju tal-Kunsill nhar itTlieta 8 ta’ Jannar 2019. It-test ta’ din il-mozzjoni huwa kif ġej:
Illi s-sit tal-ex-miżbla tal-Qortin għalkemm mhux taħt irresponsabbilita’ diretta tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra, jinsab ġewwa xXagħra u allura ġewwa l-konfini amministrati mill-Kunsill;
Illi riċentament ġie żvelat fil-mezzi tax-xandir li f’dan is-sit li spiċċa
jintuża bħala miżbla snin ilu, ser jerġa’ jibda jitqiegħed l-iskart;
Illi dan imur kontra l-pjan imfassal minn Gvern Nazzjonalista filpassat u li ġie wkoll konfermat mill-Gvern Laburista preżenti, jiġifieri
li dan is-sit jiġi konvertit f’park għall-familji;
Illi din il-konferma ngħatat lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra biss ftit tażżmien ilu f’laqgħa li fuq inizjattiva tal-Kunsillieri hawn taħt iffirmati,
saret mal-Ministeru tal-Ambjent, ċioe’ l-Ministeru responsabbli missit;
Illi minkejja d-domandi tal-pubbliku dwar x’ser jiġri, l-informazzjoni
hi ftit li xejn;
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Illi fid-dawl tal-ħsara kollha li fil-passat ġiet kawżata mill-miżbla talQortin lix-Xagħra u lil Għawdex, hu dmir sagrosant tal-Kunsill Lokali
tax-Xagħra li jieħu pożizzjoni kuntrarja għal xi bidla fil-pjan li s-sit
tal-ex-miżbla tal-Qortin jiġi konvertit f’park għall-familji, inkluż xi
pjan biex f’dan is-sit jerġa’ jibda jitqiegħed l-iskart;
Għaldaqstant, il-Kunsill Lokali tax-Xagħra qed jiġi mitlub biex
jiddeċiedi u jieħu pożizzjoni kuntrarja għal xi bidla fil-pjan li s-sit talex-miżbla tal-Qortin jiġi konvertit f’park għall-familji, inkluż xi pjan
biex f’dan is-sit jerġa’ jibda jitqiegħed l-iskart.
Din il-mozzjoni hija proponuta mill-Kunsillier Anthony Attard u sekondata
mill-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar.
Is-Sindku Joe Cordina qal li din il-mozzjoni hija pastażata magħmula
apposta u iddisinjata b’mod maħmuġ u malinn biex tpoġġi f’dawl ikrah lisSindku u lill-Kunsilliera eletti f’isem il-Partit Laburista. Is-Sindku qal li lKunsilliera Dr. Kevin Cutajar u Anthony Attard messhom iċċekkjaw
sewwa l-fatti qabel ma ħarġu b’mozzjoni oħra maħmuġa ibbażata biss fuq
rapport mibni fuq il-gideb li deher fi news portal lokali.
Huwa qal li minn korrispondenza li nqrat f’din l-istess laqgħa, is-Sur Edric
Micallef bħala rappreżentant tal-Wasteserv ikkonferma li fil-preżent
hemmhekk qed jitqiegħed biss l-iskart elettroniku (WEEE) bħala miżura
temporanja. Huwa qal li l-korrispondenza tas-Sur Micallef tixhed li dan ser
isir minħabba oġġezzjoni li saret għall-proġett min-naħa tal-Kummissjoni
għad-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilita’ (CRPD) u għaldaqstant talab ilkummenti tal-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar dwar dan il-fatt. Is-Sindku
sostna li l-mod kif ġiet iddisinjata l-mozzjoni tagħti x’tifhem lil min jaqraha
li fil-landfill tal-Qortin ser jerġa’ jibda jitqiegħed kull tip ta’ skart, xi ħaġa li
mhux ser issir.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar qal li, skont hu, is-Sur Edric Micallef ta
konferma li fil-landfill tal-Qortin ser jerġa’ jibda jitqiegħed l-iskart
elettroniku li huwa tip ta’ skart xorta waħda. Huwa qal li ma kienx jaf bl-
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oġġezzjoni li ressqet ic-CRPD pero’ sostna li huwa dritt tagħha li tagħmel
dan kif inhu d-dover tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra li jara li fil-landfill talQortin ma jitpoġġa l-ebda tip ta’ skart. Il-Kunsillier Anthony Attard qal li sSindku qed iħallat żewġ kwistjonijiet li m’għandhom x’jaqsmu xejn ma’
xulxin. Huwa qal li bħala Kunsill għandna nassiguraw li ma jerġa’
jitqiegħed l-ebda tip ta’ skart fil-Qortin għall-benefiċċju tal-lokalita’ tagħna
u ta’ Għawdex b’mod ġenerali.
Is-Sindku Joe Cordina qal li jekk ried jara min verament għandu għal qalbu
l-ambjent, il-Kunsillier Anthony Attard messu irrefera għaż-żmien meta lmiżbla tal-Qortin ingħalqet bla pjan minn Gvern Nazzjonalista bilkonsegwenzi kollha li dan ġab miegħu, inkluż il-ħruġ ta’ ammont kbir ta’
ġrieden li invadew ix-Xagħra kollha u li l-konsegwenzi ta’ din l-istorja
baqgħu jinħassu sal-lum.
Wara diversi battibekki bejn is-Sindku u l-Kunsillier Anthony Attard u
peress li ma kienx hemm qbil dwar din il-mozzjoni, ittieħed vot li kien ta’
tnejn favur (il-Kunsilliera Dr. Kevin Cutajar u Anthony Attard) u żewġ
astensjonijiet (is-Sindku Joe Cordina u l-Viċi Sindku Aaron Agius).
B’hekk, din il-mozzjoni ġiet approvata.
Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna niktbu lill-ERA
sabiex noġġezzjonaw formalment għall-fatt li ser jitqiegħed l-iskart
elettroniku (WEEE) b’mod temporanju fil-landfill tal-Qortin.

50.9

Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss

50.9.1

Is-Sindku Joe Cordina propona li l-laqgħa għandha tiġi aġġornata għal nhar
it-Tnejn 18 ta’ Frar 2019 fil-5.30pm b’aġenda li tkun komunikata aktar ‘il
quddiem.
Peress li ma kienx hemm qbil dwar din il-proposta, ittieħed vot li kien ta’
tnejn favur u tnejn kontra. Peress li ma kienx hemm maġġoranza favur jew
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kontra, is-Sindku Joe Cordina uża l-casting vote tiegħu u ivvota favur.
B’hekk, il-proposta tas-Sindku ġiet approvata.
50.9.2

Il-laqgħa tal-Kunsill intemmet fis-7.05pm.

IFFIRMATA
Joe Cordina
Sindku

Minuti tal-Kunsill Lokali Ix-Xagħra – Laqgħa Numru 50 – Is-Seba’ Leġislatura

IFFIRMATA
Ivan Attard
Segretarju Eżekuttiv

14 ta’ Jannar 2019

17

