MINUTI
Laqgħa tal-Kunsill Lokali Ix-Xagħra
Is-Seba’ Leġislatura
Laqgħa Numru Wieħed u Ħamsin (51)
18 ta’ Frar 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. Christian Zammit - Kunsillier

ASSENTI B’APOLOĠIJI (Skont Ordni Permanenti 14A (3):
Dr. Kevin Cutajar - Kunsillier
Il-Kunsillier Anthony Attard informa verbalment lis-Segretarju Eżekuttiv li
ser jasal tard għal din il-laqgħa.
UFFIĊJAL PREŻENTI:
Ivan Attard – Segretarju Eżekuttiv
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Minuti
Is-Sindku Joe Cordina ippresieda l-laqgħa.

51.1

Qari tal-ittri ta’ apoloġiji

51.1.1

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

51.2

Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti

51.2.1

Il-Kunsill approva unanimament il-minuti tal-laqgħa numru 361 li saret
nhar it-Tnejn 14 ta’ Jannar 2019 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 51.6 tiġi diskussa issa.

51.6

Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsilliera

51.6.1

Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar xi żvilupp kien hemm dwar ilkollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali mal-Arċipriet tal-Parroċċa rigward lorganizazzjoni tal-festival tradizzjonali tal-Għid li jsir fi Pjazza l-Vitorja.
Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li din il-materja ser tiġi diskussa aktar tard
matul din il-laqgħa.

51.6.2

Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar xi żvilupp kien hemm dwar illapida kommemorattiva li huwa propona li ssir fi Triq it-Tiġrija sabiex
jitfakkar l-ewwel ċentinarju mill-irvellijiet tas-Sette Giugno. Is-Sindku Joe
Cordina wieġeb li l-Arċipriet tal-Parroċċa ma sabx oġġezzjoni li din illapida ssir in-naħa ta’ wara tal-Knisja Parrokkjali. Fid-dawl ta’ dan, ilKunsill qabel unanimament li għandna ninkarigaw lill-artist Manuel Grech
sabiex jagħmel id-disinn tal-lapida u lill-W.R. Mons. Joseph Bezzina sabiex
jagħmel il-wording.
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51.3

Approvazzjoni tal-quarterly financial report għall-perijodu OttubruDiċembru 2018

51.3.1

Il-Kunsill approva unanimament il-quarterly financial report għall-perijodu
Ottubru-Diċembru 2018. Dan ir-rapport ser jintbagħat lid-Dipartiment talGvern Lokali.

51.4

Approvazzjoni tal-unaudited financial statements għas-sena 2018

51.4.1

Il-Kunsill approva unanimament l-unaudited financial statements għas-sena
2018. Dawn ser jintbagħtu lill-Awditur Ġenerali, l-awdituri tal-Kunsill u dDipartiment tal-Gvern Lokali.

51.5

Komunikazzjonijiet tas-Sindku

51.5.1

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 irċieva applikazzjoni waħda biex timtela din
il-kariga. Din l-applikazzjoni kienet tas-Sur Thomas Zammit.
Wara diskussjoni, is-Sindku propona u l-Kunsill qabel unanimament li sSur Zammit għandu jinħatar f’din il-kariga b’effett immedjat. Il-ħatra
tiegħu tiskadi fl-4 ta’ Lulju 2020, il-jum li fih jagħlaq tmintax-il sena.

51.5.2

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li ninsabu għaddejjin bl-aħħar
preparamenti 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, Vjal it-Tmienja ta’ Settembru u
Pjazza l-Vitorja. Il-programm tas-Sibt filgħaxija ser ikun ippreżentat misSinjura Sandra Grech filwaqt li dak tal-Ħadd ser ikun ippreżentat minn
Veronica u Joe Farrugia (id-Dulli).
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Il-Kunsill approva unanimament dan il-programm.
51.5.3

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li sad-data tal-għeluq tassottomissjonijiet tan-nominazzjonijiet għall-għoti tal-unur ‘Ġieħ ix-Xagħra
2019’, kien hemm persuna waħda li ġiet nominata mill-pubbliku. Dan huwa
s-Surmast Direttur tal-Banda Victory tar-raħal tagħna, Mro. Joseph Galea.
Fid-dawl ta’ dan, is-Sindku propona u l-Kunsill qabel unanimanent li din issena, dan l-unur għandu jingħata lil Mro. Joseph Galea.

51.5.4

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li ninsabu għaddejjin bilpreparamenti tagħna għall-organizazzjoni tal-attivitajiet ta’ Jum ilLokalita’.
Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li għandna norganizzaw ħarġa Malta
għall-anzjani Xagħrin li jattendu ċ-Ċentru tagħhom ta’ matul il-jum nhar lErbgħa 24 ta’ April. Il-Kunsill qabel li għandna nagħtu tifkira
kommemorattiva lill-anzjani li jipparteċipaw f’din l-attivita’.
Nhar il-Ġimgħa 26 ta’ April, il-librerija pubblika ‘Patri Ġiġi Camilleri SJ’
ser tkun miftuħa għall-pubbliku mid-9.00am sal-4.00pm u t-tfal Xagħrin ser
jiġu mħeġġa sabiex joffru ktieb mill-kollezzjoni tagħhom lil-librerija
tagħna. Il-Kunsill qabel li għandna nistiednu lill-awtur Steve Borg sabiex
jattendi għal din l-attivita’ u jiltaqa’ mat-tfal filwaqt li nagħtu tifkira
kommemorattiva lit-tfal li jattendu.
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. Matul din iċ-ċerimonja ser jingħata l-unur ‘Ġieħ
ix-Xagħra 2019’ lis-Surmast Mro. Joseph Galea. Il-Kunsill qabel
unanimament li għandna navviċinaw lis-Sur Rueben Galea sabiex
jippreżenta din is-serata. Il-Kunsill qabel ukoll li għandu jsir riċeviment
għall-pubbliku preżenti wara li tintemm iċ-ċerimonja.
Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li nhar is-Sibt 27 ta’ April fit8.30pm ser isir il-festival tradizzjonali tal-logħob tan-nar tal-ajru minn fuq
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l-Għolja tan-Nuffara organizzat mill-Awtorita’ Maltija għat-Turiżmu bilkollaborazzjoni tal-Ministeru għal Għawdex.
L-attivitajiet ta’ Jum ix-Xagħra ser jintemmu nhar il-Ħadd 28 ta’ April blorganizazzjoni tal-Maratona Annwali ta’ Għawdex u bil-Quddiesa ta’
tifkira li ser issir fl-9.45am fil-Knisja Bażilika ta’ Marija Bambina.
51.5.5

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li ninsabu għaddejjin 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.
Fid-dawl ta’ dan, huwa propona u l-Kunsill qabel li għandha tissejjaħ
laqgħa għal dawk kollha li irreġistraw l-interess tagħhom sabiex jingħataw
aktar dettalji u jkun jista’ jsir il-booking tal-biljetti tal-ajru.

51.5.6

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li l-kuntratt eżistenti li l-Kunsill
Lokali għandu mal-kumpanija Greenpak għas-servizz tal-ġbir ta’ skart
riċiklabbli fil-lokalita’ tagħna ser jiskadi fis-26 ta’ April li ġej.
Fid-dawl ta’ dan, huwa propona u l-Kunsill qabel unanimament li għandna
noħorġu espressjoni ta’ interess għal dan is-servizz lill-kumpaniji Greenpak
u GreenMT bil-għan li tittieħed deċiżjoni dwar il-proposti rispettivi
tagħhom fil-laqgħa li jmiss.

51.7

Qari tal-Korrispondenza

51.7.1

Ċirkulari numru 006/2019 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Sessjonijiet ta’ taħriġ għall-Fire Wardens u kors Bażiku ta’ First
Aid’. Is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard ser jattendi għal dawn issessjonijiet għan-nom tal-Kunsill.

51.7.2

E-mail mingħand is-Sur Lawrence Galea li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni
tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra fl-organizazzjoni ta’ esebizzjoni bit-tema
‘Gozo Divert Landscapes’ li ser tinżamm fil-Mużew taċ-Ċittadella bejn id-9
u d-29 ta’ Marzu 2019. Il-Kunsill qabel li għandu jikkollabora fl-
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organizazzjoni ta’ din l-esebizzjoni bi spiża li ma teċċedix is-somma ta’ €
200.
51.7.3

Ċirkulari numru 008/2019 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Bring the history back to life with The Malta Experience,
Valletta’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

51.7.4

E-mail mingħand Mro. Colin Attard, direttur artistiku tal-Festival
Gaulitana, li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali taxXagħra fl-organizazzjoni ta’ attivita’ kulturali bħala parti minn dan ilfestival, liema attivita’ ser issir nhar it-Tlieta 12 ta’ Marzu 2019. Il-Kunsill
qabel li għandu jikkollabora fl-organizazzjoni ta’ din l-attivita’ bi spiża li
ma teċċedix is-somma ta’ € 300.

51.7.5

Ċirkulari numru 2/2019 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali
intitolata ‘Għeluq tas-Sena Finanzjarja 2018’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

51.7.6

E-mail mingħand Nicoline Sagona, kuratur fi ħdan Heritage Malta, li fiha
qed tinforma lill-Kunsill li l-proposta tagħna sabiex il-Mitħna Ta’ Kola
tkun tista’ titħaddem f’Jum ix-Xagħra ġiet aċċettata. Il-Kunsill innota lkontenut.
Il-laqgħa tal-Kunsill ġiet sospiża fis-6.10pm sabiex il-Kunsill ikun jista’
jitkellem ma’ Mons. Arċipriet Carmelo Refalo li ġie jiddiskuti xi punti malKunsill. Il-laqgħa tkompliet fis-6.20pm.
Il-Kunsillier Anthony Attard daħal għal-laqgħa fis-6.15pm.

51.7.7

E-mail mingħand Maryanne Vella, rappreżentanta tal-Uffiċċju tas-Sigurta’
Soċjali, li fiha qed tinforma lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra li b’effett minn
nhar il-Ġimgħa 1 ta’ Frar, is-servizz ta’ dan l-uffiċċju mill-uffiċini
amministrattivi tal-Kunsill beda jingħata kull nhar ta’ Ġimgħa bejn it-8am u
l-10am. Il-Kunsill innota l-kontenut.

51.7.8

Komunikat 02/2019 mid-Direttur Ġenerali tal-Kunsilli Lokali intitolat
‘Data Protection Officer fil-Kunsilli Lokali’. Il-Kunsill innota l-kontenut.
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51.7.9

Ittra mingħand il-Kan. Dun Mikiel Borg, Rettur tal-Knisja ta’ San Pawl
f’Marsalforn, li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali taxXagħra fl-organizazzjoni tal-festa titulari ta’ San Pawl li ser tiġi ċċelebrata
nhar il-Ħadd 30 ta’ Ġunju 2019. Il-Kunsill qabel li għandu jikkollabora florganizazzjoni ta’ din l-attivita’ bi spiża li ma teċċedix is-somma ta’ € 800.

51.7.10

Ċirkulari numru 009/2019 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Proposed Charging Pillar Locations’. Il-Kunsill aċċetta l-postijiet
kif proposti f’din iċ-ċirkulari.

51.7.11

E-mail mingħand Vicky Xuereb, Direttur ta’ Eko-Għawdex, li fiha qed
tinforma lill-Kunsill li d-Direttorat tagħha għadu qed jistenna r-riżultati tat3D scanning tal-Għar ta’ Calypso mill-Universita’ ta’ Malta bħala parti
mill-proċess ta’ rijabilitazzjoni tal-istess sit fil-lokalita’ tagħna. Il-Kunsill
innota l-kontenut.

51.7.12

Ċirkulari numru 010/2019 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Data Protection Officers mal-Kunsilli Lokali / Reġjuni’. IlKunsill innota l-kontenut.

51.7.13

E-mail mingħand l-artist Xagħri Victor Agius li fiha qed jistieden lillmembri tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra sabiex jattendu għaċ-ċerimonja talinawgurazzjoni uffiċjali tal-proġett ‘Ħaġarna’ nhar is-Sibt 11 ta’ Mejju
2019 bejn is-6.30pm u t-8.30pm. Il-Kunsill innota l-kontenut.

51.7.14

E-mail mingħand Matthew Farrugia, rappreżentant tal-kumpanija Faces
Limited, li fiha qed jagħti lista tal-bus stop locations kollha fil-lokalita’
tagħna li jeħtieġu bus shelter.
Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nitolbu sabiex
issir bus shelter għall-bus stops eżistenti fit-Toroq Imqades, Vjal it-Tmienja
ta’ Settembru u Ġnien Xibla. Il-Kunsill qabel ukoll li għandna nitolbu
sabiex isir bus shelter faċċata tat-Tempji tal-Ġgantija fi Triq l-Imqades.
Dawn il-bus shelters ser ikunu iffinanzjati totalment mill-kumpanija Faces
Limited.
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51.7.15

E-mail mingħand Charlene Attard Falzon, service area leader tal-Aġenzija
Sapport, b’informazzjoni dwar support groups għall-ġenituri tat-tfal bi
bżonnijiet speċjali. Il-Kunsill innota l-kontenut.

51.7.16

E-mail mingħand is-Sur Maurizio Walter Vittorio Antonini, President talAssoċjazzjoni Kulturali ‘Giostra Cavalleresca di Sulmona’, li fiha qed
jistieden grupp ta’ għoxrin persuna mix-Xagħra sabiex tattendi għallattivita’ ‘Giostra Cavalleresca of Europe’ bejn il-Ġimgħa 2 u t-Tnejn 5 ta’
Awwissu 2019.
Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li għandna nirreferu din ilkorrispondenza lix-Xagħra Historical Re-enactment Organisation.

51.7.17

E-mail mingħand Yanica Bonnici, health & fitness coach, li fiha qed
tistaqsi lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra jekk hux interessat li jorganizza
fitness classes għar-residenti darba fil-ġimgħa. Il-Kunsill innota l-kontenut.

51.7.18

Ċirkulari numru 3/2019 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali
intitolata ‘Proċedura għall-għażla ta’ skema awtorizzata tal-ġbir ta’ skart
riċiklabbli’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

51.7.19

Ċirkulari numru 011/2019 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Minuti tal-Laqgħat tal-Eżekuttiv Nru. 16’. Il-Kunsill innota lkontenut.

51.7.20

Ċirkulari numru 012/2019 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Ħatra ta’ DPO Temporanju’. Il-Kunsill qabel li għalissa għandna
nużaw is-servizzi tas-Sur Ian Magro bħala data protection officer b’mod
temporanju u li din il-materja terġa’ tiġi diskussa aktar ‘il quddiem.

51.7.21

Ċirkulari numru SPI 1/2019 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali
intitolata ‘Inizjattiva ta’ Għajnuna għall-Korsijiet Lifelong Learning
2019/2020’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

51.7.22

Ċirkulari numru SPI 2/2019 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali
intitolata ‘Kors – It-Tqassim tal-Ħin u l-Flus għall-Ġid ta’ Saħħtek
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iffinanzjat mill-PWC b’kollaborazzjoni
Pubblika’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

mad-Dipartiment

tas-Saħħa

51.7.23

Ċirkulari numru SPI 3/2019 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali
intitolata ‘Fond għaż-Żamma u l-Manutenzjoni ta’ Proġetti Infrastrutturali
Maġġuri li ġew imwettqa mill-Gvern Ċentrali’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

51.7.24

E-mail mingħand Margaret Bonello, uffiċjal fid-Dipartiment tal-Gvern
Lokali, li fiha qed tinforma lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra li l-ħatra tasSinjura Marion Attard fil-kariga ta’ Deputat Segretarju Eżekuttiv ser tiskadi
fit-28 ta’ Frar 2019 u għaldaqstant il-Kunsill għandu jew iġedded din ilkariga jew jaħtar lil xi ħadd ieħor. Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li
din il-ħatra għandha tiġġedded.

51.7.25

E-mail mingħand George Refalo, Segretarju Eżekuttiv tar-Reġjun
Għawdex, bi stedina għal programm ta’ taħriġ bit-tema ‘Project Generation
Training’ li sar nhar il-Ħamis 14 u l-Ġimgħa 15 ta’ Frar 2019. Il-Kunsill
innota l-kontenut.

51.7.26

Ċirkulari numru 014/2019 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Laqgħat mal-Kunsilli Lokali rigward l-andament tal-ġbir ta’ skart
organiku’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

51.7.27

E-mail mingħand Dr. Michael Galea, lecturer fl-Universita’ ta’ Malta, li
fiha qed jinforma lill-Kunsill bi ktieb ġdid bil-Malti intitolat ‘Ngħix Ħajja
Sabiħa’ li għadu kemm ippubblika. Dr. Galea qed jistaqsi lill-Kunsill jekk
hux interessat li jixtri kopja ta’ dan il-ktieb. Il-Kunsill qabel li għandna
nixtru kopja ta’ dan il-ktieb għal-librerija pubblika.

51.7.28

E-mail mingħand is-Sur Stephen Muscat, uffiċjal tal-Awtorita’ Maltija
għall-Komunikazzjoni, li fiha qed jistaqsi lill-Kunsill jekk hux interessat li
jsib post ieħor fejn jiġi installat il-wi-fi fil-lokalita’ tagħna. Il-Kunsill qabel
li għandna nitolbu li jiżdied wi-fi ieħor fil-parti ta’ isfel ta’ Pjazza l-Vitorja
jiġifieri fil-bidu ta’ Triq il-Knisja.

51.7.29

E-mail mingħand Carmel Attard, Segretarju tax-Xagħra Boċċi Club, li fiha
qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra fl-organizazzjoni
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ta’ tournament sportiv tal-boċċi bħala parti mill-attivitajiet ta’ Jum ilLokalita’. Il-Kunsill qabel li għandu jikkollabora fl-organizazzjoni ta’ din lattivita’ sportiva bi spiża li ma teċċedix is-somma ta’ € 400.
51.7.30

Ittra mingħand is-Sur Joseph Bajada, Segretarju tas-Soċjeta’ Filarmonika
Victory, li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra
fl-organizazzjoni ta’ Kunċert ta’ mużika funebri fl-okkażjoni tal-Ġimgħa
Mqaddsa nhar it-Tnejn 15 ta’ April 2019 fis-7pm fil-Knisja Bażilika ta’
Marija Bambina. Il-Kunsill aċċetta li jikkollabora fl-organizazzjoni ta’ din
l-attivita’ kulturali bi spiża li ma teċċedix is-somma ta’ € 800.

51.7.31

E-mail mingħand Dr. Aaron Attard Hili LLD li fiha qed jinforma lillKunsill li fl-okkażjoni tal-ewwel ċentinarju mill-irvellijiet tas-Sette Giugno,
huwa għandu l-ħsieb li jippubblika pubblikazzjoni u kartolina
kommemorattiva biex tfakkar dan l-avveniment storiku. Dr. Attard Hili qed
jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra f’din l-inizjattiva. IlKunsill qabel li għandu jikkollabora f’din l-inizjattiva bi spiża li ma
teċċedix is-somma ta’ € 1000.

51.7.32

Ċirkulari numru 017/2019 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Minuti Laqgħa Plenarja Straordinarja Ottubru 2018’. Il-Kunsill
innota l-kontenut.

51.7.33

Ċirkulari numru 018/2019 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Rapport ta’ Ħidma AKL 2018’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

51.7.34

E-mail mingħand is-Sur Natalino Attard, Direttur Ġenerali tal-Gvern
Lokali, li fiha qed jistieden rappreżentanza mill-Kunsill sabiex tattendi għal
seminar ta’ informazzjoni dwar id-development planning fund. Dan isseminar ser isir nhar it-Tlieta 26 ta’ Frar 2019 fil-Kunsill Lokali tanNaxxar. Il-Kunsill innota l-kontenut.

51.7.35

E-mail mingħand Michael Portelli, Segretarju tax-Xagħra Historical Reenactment Organisation, li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill
Lokali tax-Xagħra fl-organizazzjoni tal-attivita’ kulturali ‘Xagħra Tale’ li
isir fi Pjazza l-Vitorja kull nhar ta’ Erbgħa matul ix-xhur ta’ Lulju u
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Awwissu. Il-Kunsill qabel li għandu jikkollabora fl-organizazzjoni ta’ din linizjattiva kulturali bi spiża li ma teċċedix is-somma ta’ € 1500.
51.7.36

Ċirkulari numru 020/2019 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Latrini Pubbliċi – Żoni Turistiċi’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

51.7.37

Ċirkulari numru 021/2019 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Preżentazzjoni Laqgħa Plenarja Frar 2019 – Innovazzjoni għal
lokal aħjar’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

51.7.38

E-mail mingħand l-iskultur Mario Agius li fiha qed jitlob in-no objection
tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra sabiex isir monument fir-roundabout fillimiti Ta’ Ħamet. Il-Kunsill aċċetta din it-talba.

51.7.39

E-mail mingħand Joseph Sultana, uffiċjal fil-Ministeru għal Għawdex, li
fiha qed jinforma lill-Kunsilli Lokali Għawdxin li l-Ministeru għal
Għawdex qed jippjana li jorganizza avveniment kulturali bit-titlu ta’ Gozo
Alive bejn il-Ġimgħa 3 u l-Ħadd 5 ta’ Mejju 2019. Il-Kumitat organizattiv
qed jistieden lill-Kunsilli Lokali Għawdxin sabiex jipproponu mill-inqas
avveniment wieħed li jista’ jiġi inkluż f’dan il-programm. Il-Kunsill innota
l-kontenut.

51.7.40

Ittra mingħand l-Arċipriet Mons. Carmelo Refalo li fiha qed jitlob ilkollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra fl-organizazzjoni ta’ attivita’
kulturali fi Pjazza l-Vitorja nhar Ħadd il-Għid. Il-Kunsill qabel li għandu
jikkollabora fl-organizazzjoni ta’ din l-attivita’ bi spiża li ma teċċedix issomma ta’ € 5000.

51.7.41

Ċirkulari numru 022/2019 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Ringrazzjament – Sort it out bins’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

51.7.42

Ċirkulari numru 023/2019 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Preżentazzjoni ta’ donazzjoni miġbura mill-Kunsilli Lokali lillMCCF 28/02/2019’. Il-Kunsill innota l-kontenut.
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51.8

Ilmenti mir-residenti

51.8.1

Talba mingħand Victor Galea ta’ ‘Schofields House’, Triq Knisja, sabiex
titranġa t-triq quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.

51.8.2

Talba mingħand Carmena Agius ta’ 51, Triq Franġisk Camilleri, sabiex liskart domestiku mħallat jerġa’ jibda jinġabar nhar ta’ Sibt. Il-Kunsill qabel
li din id-deċiżjoni għandha titħalla fid-diskrezzjoni tal-Kunsill il-ġdid elett
f’Mejju li ġej.

51.8.3

Talba mingħand Warren Bugeja ta’ ‘Masri Court’, Flat 4, Triq tal-Masri,
sabiex tiġi rilokata l-istand taż-żibel li hemm fl-istess triq minħabba li qed
toħloq inkonvenjent għar-residenti. Il-Kunsill aċċetta din it-talba.

51.8.4

Talba mingħand Michael Xerri ta’ Triq Ġnien Imrik sabiex jitranġa l-isqaq
fejn joqgħod hu bis-siment minħabba li jinsab fi stat ħażin. Il-Kunsill qabel
li dan ix-xogħol għandu jsir.

51.8.5

Talba mingħand Carmel Teuma ta’ ‘Denfil Ferħan Court’, Triq Ġnien
Imrik, sabiex isir loading/unloading bay quddiem l-istabbiliment ‘Xerri’s
Garden Centre’ fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru. Il-Kunsill qabel li għandna
niċċekkjaw ma’ Transport Malta jekk din il-loading/unloading bay tistax
issir bil-ħinijiet qabel ma tittieħed deċiżjoni dwarha.

51.8.6

Talba mingħand Charles Azzopardi Refalo ta’ ‘White Pampas’, Triq John
Otto Bayer, sabiex titranġa t-triq quddiem ir-residenza tiegħu minħabba li
tinsab fi stat ħażin. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

51.8.7

Talba mingħand Walter Bezzina ta’ Triq Marsalforn sabiex issir sleeping
police fi Triq Marsalforn. Il-Kunsill ma aċċettax din it-talba pero’ qabel li
għandu jsir sinjal SLOW li jkun inkluż fit-traffic management plan li qed
tipprepara l-Perita Mariella Xuereb għal din it-triq.
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51.8.8

Talba mingħand Noel Teuma ta’ ‘Fasching’, Triq Ta’ Ġorf, sabiex isir
STOP sign fi Triq l-Għejun kif toħroġ minn Triq Mannar. Il-Kunsill qabel li
għandna nibagħtu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

51.8.9

Talba mingħand Carmel Portelli ta’ ‘Saint Paul’, Triq Madre Ġemma
Camilleri, Nadur, sabiex isir shifting ta’ bozza li tinsab fi Sqaq ix-Xagħri fi
Triq Knisja minħabba li l-propjeta’ li magħha tinsab imwaħħla din il-bozza
ser titwaqqa’ f’Marzu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

51.8.10

Talba mingħand Joseph Borg ta’ 32B, Triq l-Għar ta’ Ninu, sabiex jingħata
ftit torba fil-parti kif tinżel minn Triq Għajn Wajtar. Il-Kunsill qabel li dan
ix-xogħol għandu jsir.

51.8.11

Talba mingħand Ronnie Mizzi ta’ 61, Triq Marsalforn, sabiex jitranġa xrik
ta’ xelter li sfronda fi Triq Marsalforn quddiem ir-residenza tiegħu. IlKunsill qabel li għandha nirreferu dan il-każ lill-Pulizija minħabba
raġunijiet ta’ sigurta’ għar-residenti u n-nies li jgħaddu minn din it-triq.

51.8.12

Talba mingħand Jane Formosa ta’ N.B., Triq il-Knisja, sabiex titwaħħal
mera faċċata tal-garaxx tal-blokk appartamenti fejn toqgħod hi. Il-Kunsill
qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

51.8.13

Talba mingħand Joseph Farrugia ta’ Triq Sruġ sabiex isir tindif u jingħata
s-siment fi sqaq pubbliku maġenb ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li
dan ix-xogħol għandu jsir.

51.8.14

Ilment mingħand Andrew Penson ta’ ‘Calypso Court’, Flat 3, Triq Ta’
Gajdoru, rigward numru ta’ vetturi abbandunati li hemm f’din it-triq, liema
vetturi m’għandhomx il-pjanċi ta’ reġistrazzjoni mwaħħlin. Il-Kunsill qabel
li għandna nirreferu dan il-każ lill-Pulizija.

51.8.15

Talba mingħand il-Pulizija sabiex jerġgħu jsiru mill-ġdid it-toqob talbarriers tal-iskola fi Triq it-Tiġrija. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.
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51.8.16

Talba mingħand Joseph Vella ta’ 22, Triq Mikiel Farrugia, sabiex isiru
sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar quddiem entratura ta’ għalqa li għandu fi
Triq Ġużeppi Grech. Il-Kunsill qabel li għandna nibagħtuha din it-talba
għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

51.8.17

Talba mingħand Josephine Sultana ta’ ‘Tal-Ħawlija’, Triq l-Għar ta’ Ninu,
sabiex isir kors dwar it-tiżjin tal-kejkijiet u ħelu ieħor għall-benefiċċju tarresidenti. Il-Kunsill aċċetta din it-talba.

51.8.18

Talba mingħand Anthony Sultana ta’ Ramla Court, Block B, Flat 4, Triq
Ta’ Gajdoru, sabiex titneħħa jew tiġi rilokata rubbish stand li hemm faċċata
tar-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li din l-istand għandha titneħħa
minħabba li qed toħloq inkonvenjent għar-residenti tal-inħawi.

51.8.19

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex titranġa l-ewwel parti
ta’ Triq is-Sellum minħabba li tinsab fi stat ħażin. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir.

51.8.20

Talba mingħand il-Kunsillier Christian Zammit sabiex titranġa l-parti ta’
isfel ta’ Triq il-Marġa minħabba li tinsab fi stat ħażin. Il-Kunsill qabel li
dan ix-xogħol għandu jsir.

51.9

Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-iskeda ta’ pagamenti

51.9.1

Is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard ippreżenta lill-membri tal-Kunsill illista ta’ pagamenti għall-konsiderazzjoni u l-approvazzjoni tagħhom.
Peress li ma kienx hemm qbil dwar il-format ta’ din l-iskeda ta’ pagamenti,
ittieħed vot.
Bi tliet voti favur u wieħed kontra, il-lista ta’ pagamenti kif preżentata ġiet
approvata.
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51.10

Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss

51.10.1

Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel unanimament li l-laqgħa
għandha tiġi aġġornata għal nhar it-Tnejn 25 ta’ Marzu 2019 fil-5.30pm
b’aġenda li tkun komunikata aktar ‘il quddiem.

51.10.2

Il-laqgħa tal-Kunsill intemmet fis-7.00pm.

IFFIRMATA
Joe Cordina
Sindku
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