MINUTI
Laqgħa tal-Kunsill Lokali Ix-Xagħra
Is-Seba’ Leġislatura
Laqgħa Numru Tnejn u Ħamsin (52)
25 ta’ Marzu 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
Dr. Kevin Cutajar – Kunsillier
Anthony Attard – Kunsillier
Thomas Zammit – Ambaxxatur Lokali taż-Żgħażagħ
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.
52.1

Qari tal-ittri ta’ apoloġiji

52.1.1

Ma ġewx ippreżentati ittri ta’ apoloġiji mill-Kunsilliera għal din il-laqgħa.
Is-Sindku informa lill-Kunsill li fis-6.30pm ser ikollu jitlaq minħabba li
għandu appuntament li ma jistax jiġi pospost.

52.2

Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti

52.2.1

Il-Kunsill approva bi tliet voti favur, wieħed kontra u astensjoni waħda lminuti tal-laqgħa numru 362 li saret nhar it-Tnejn 18 ta’ Frar 2019.
Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandha tinbidel l-ordni
tal-aġenda tal-laqgħa b’tali mod li item numru 52.4 tiġi diskussa issa.

52.4

Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsilliera

52.4.1

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 Joe
Cordina qal li huwa jinsab infurmat li l-Ministeru għal Għawdex daħal fi
ftehim mal-Fondazzjoni Wirt Għawdex sabiex jiġi iffinanzjat studju dwar lGħar ta’ Calypso biex jaraw x’interventi hemm bżonn isiru biex dan is-sit
jiġi konservat.

52.3

Komunikazzjonijiet tas-Sindku
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52.3.1

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li ninsabu għaddejjin bl-aħħar
preparamenti tagħna għall-organizazzjoni tal-attivitajiet ta’ Jum ilLokalita’.
Is-Sindku qal li l-programm qed jitfassal skont kif ġie deċiż fil-laqgħat
preċedenti tal-Kunsill.

52.3.2

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li sad-data tal-għeluq tassottomissjonijiet tal-proposti għas-servizz tal-ġbir riċiklabbli fil-lokalita’
tagħna, kien hemm sottomissjoni waħda mill-kumpanija Greenpak.
Fid-dawl ta’ dan, huwa propona u l-Kunsill qabel unanimament li dan isservizz għandu għal darb’oħra jiġi afdat lil din il-kumpanija bl-istess
kundizzjonijiet tal-kuntratt eżistenti. Dan il-kuntratt ser jibda fis-27 ta’
April 2019 wara li jiskadi l-kuntratt eżistenti.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar semma l-proposta li nibagħtu lill-kumpanija
Greenpak dwar il-possibilita’ li jintbagħat rappreżentant minn din ilkumpanija sabiex jiltaqa’ mar-residenti u t-tfal li jattendu l-iskola primarja
tal-lokalita’ tagħna bil-għan li titqajjem aktar kuxjenza dwar l-importanza
tar-riċiklaġġ. Il-Kunsill qabel ma’ din il-proposta.

52.3.3

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li l-kuntratt attwali li l-Kunsill
għandu mal-kumpanija KIP Limited rigward is-servizz tal-ġbir ta’ skart
domestiku fil-lokalita’ ser jiskadi fit-30 ta’ Ġunju 2019.
Fid-dawl ta’ dan, huwa propona u l-Kunsill qabel unanimament li għandha
tinħareġ sejħa pubblika għall-offerti għal dan is-servizz. Bħalma ġara tliet
snin ilu, din is-sejħa pubblika ser tinħareġ b’mod konġunt bejn il-Kunsilli
Lokali tax-Xagħra, ix-Xewkija u Ta’ Sannat.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar semma l-proposta li tiżdied ġabra oħra talborża s-sewda kull nhar ta’ Sibt matul is-sena kollha. Wara diskussjoni, ilKunsill iddeċieda li għalissa għandna nħallu kollox kif inhu u li din ilmaterja tiġi deċiża minn Kunsill ġdid fil-leġislatura li jmiss.
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52.3.4

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li huwa kellu laqgħa malOnorevoli Ministru għal Għawdex Dr. Justyne Caruana rigward ilpossibilita’ li ningħataw finanzjament speċjali sabiex inkunu nistgħu
nwettqu l-proġett ta’ rikostruzzjoni tat-tielet parti ta’ Triq Marsalforn.
Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel unanimament li, f’każ li l-Ministeru
jagħti l-finanzjament meħtieġ skont l-istima preżentata mill-Perit Edward
Scerri, għandu jiġi iffirmat ftehim bejn il-Kunsill Lokali tax-Xagħra u lMinisteru għal Għawdex bit-termini u l-kundizzjonijiet ta’ dan il-proġett.
L-istima totali kif preżentata mill-Perit Scerri tammonta għas-somma ta’ €
682,544.10c VAT inkluża.

52.3.5

Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel unanimament li f’każ li
ningħataw finanzjament mill-Ministeru għal Għawdex rigward ix-xogħol
ta’ rikostruzzjoni ta’ Triq Marsalforn, għandha tinħareġ sejħa pubblika
għall-offerti għal dan ix-xogħol.
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.

52.3.6

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li kellu laqgħa mal-Perit Edward
Scerri rigward il-culvert li qed ikun propost għal Triq Masri. Is-Sindku qal
li l-Perit infurmah li ma jidhirx li hemm bżonn li jsir dan il-culvert
minħabba li l-problema tal-ilma f’dik il-parti tat-triq hija diġa’ solvuta bilculvert li sar waqt ix-xogħol ta’ rikostruzzjoni tat-tieni parti ta’ Triq
Marsalforn.
Għaldaqstant, il-Kunsill iddeċieda li x-xogħol ta’ asfaltar ta’ Triq Masri,
liema xogħol ser isir b’finanzjament li rċivejna mill-Ministeru għal
Għawdex, għandu jsir skont diġa’ ġie deċiż fil-laqgħat preċedenti talKunsill.
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52.3.7

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li skont l-istima ippreżentata
mis-Sur Saviour Bonello, ix-xogħol ta’ asfaltar propost fi Triq Ta’ Brieret
tammonta għas-somma ta’ € 11,489.24c VAT inkluża.
Wara diskussjoni, is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li għalissa għandna
nagħmlu biss ix-xogħol ta’ scarifying li jammonta għas-somma ta’ €
1947.75c VAT inkluża. Il-Kunsill qabel li għandna niġbru tliet
kwotazzjonijiet għal dan ix-xogħol u nipproċedu bl-irħas waħda.

52.3.8

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li x-xogħlijiet fuq il-farm roads
għadhom għaddejjin. Fil-fatt, sa issa tlestew tliet toroq. Ix-xogħol fuq Triq
Għajn Wajtar mistenni jibda fi ftit ġranet oħra. Huwa informa lill-Kunsill li
nqalgħet problema fuq it-Triq tal-Wied tal-Għeżien minħabba li kien hemm
misunderstanding dwar din it-triq minħabba li din hija uffiċjalment
magħrufa bħala t-Triq tal-Wied ta’ Ġnien Imrik iżda kulħadd jafha bħala tTriq tal-Wied tal-Għeżien.
Il-Kunsill qabel li għandha ssir talba lill-Managing Authority sabiex tkun
tista’ ssir din it-triq biex dawn il-fondi ma jintilfux.

52.5

Qari tal-Korrispondenza

52.5.1

Ċirkulari numru 024/2019 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Ritratti Laqgħa Plenarja Frar 2019’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

52.5.2

E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali b’informazzjoni dwar il-United
Nations Economic Commission for Europe (UNECE) li ser issir f’Geneva
fit-8 ta’ April 2019. Il-Kunsill innota l-kontenut.

52.5.3

E-mail mingħand is-Sur Mario Borg Olivier, uffiċjal fid-Dipartiment talArtijiet, li fiha qed jinforma lill-Kunsill li mir-records tal-istess
Dipartiment, m’hemmx esproprijazzjoni fi Triq il-Ġebla ta’ Sansuna. IlKunsill innota l-kontenut.
Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nibagħtu ittra
lill-Ministeru għal Għawdex rigward din il-materja.
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52.5.4

E-mail mingħand Carmel Attard, Segretarju tal-Għaqda Drammatika
Azzjoni Kattolika Xagħra, li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill florganizazzjoni ta’ attivita’ kulturali nhar is-Sibt 23 u l-Ħadd 24 ta’ Marzu
2019. Il-Kunsill qabel li għandu jikkollabora fl-organizazzjoni ta’ din lattivita’ bi spiża li ma teċċedix is-somma ta’ € 150.

52.5.5

E-mail mingħand Xavier Lechien, President tal-Eden Network, li fiha qed
jistieden rappreżentant mill-Kunsill Lokali tax-Xagħra sabiex jattendi għallaqgħa li jmiss tal-proġett EDEN li ser issir f’Neamt ir-Rumanija fil-11 ta’
April 2019. Il-Kunsill innota l-kontenut.

52.5.6

Ċirkulari numru SPI 4/2019 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali
intitolata ‘Regolamenti dwar il-Ħarsien tas-Siġar u l-Imsaġar (L.S.
549.123’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

52.5.7

E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali b’informazzjoni dwar ilbenchmark for national performance indicators. Il-Kunsill innota lkontenut.

52.5.8

E-mail mingħand Szilard Csiszer, sales executive tal-iskema GoTo, li fiha
qed jitlob lista ta’ ġranet u ħinijiet li fihom il-Kunsill qed jitlob li jitneħħew
il-vetturi minħabba festi u attivitajiet kulturali oħrajn. Il-Kunsill qabel li
għandna nelenkaw il-ġranet bejn it-Tnejn 2 u l-Ħadd 8 ta’ Settembru 2019
li matulhom jinżammu l-attivitajiet esterni relatati mal-festa ta’ Marija
Bambina.

52.5.9

Ittra mingħand Mro. Joseph Galea li fiha qed jirringrazzja lill-Kunsill li
għoġbu jinnominah għall-unur ‘Ġieħ ix-Xagħra 2019’. Il-Kunsill innota lkontenut.

52.5.10

Ċirkulari numru 026/2019 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Valutazzjoni ta’ ħsarat kawżati mill-maltemp’. Il-Kunsill innota
l-kontenut.

52.5.11

E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha qed jinfurmana li ġiet
approvata l-estensjoni tal-ħatra tad-Deputat Segretarju Eżekuttiv Marion
Attard b’effett mis-27 ta’ Frar 2019. Il-Kunsill innota l-kontenut.
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52.5.12

E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali b’informazzjoni dwar seminar
bit-tema ‘Skemi dwar stil ta’ ħajja aħjar għaċ-ċittadini’ li ser isir nhar lErbgħa 3 ta’ April 2019. Il-Kunsill innota l-kontenut.

52.5.13

E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali b’informazzjoni dwar Abbozz ta’
Liġi msejjaħ Att biex jemenda l-Att dwar Kunsilli Lokali, Kap 363. IlKunsill innota l-kontenut.

52.5.14

Ċirkulari numru 027/2019 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Bliet u Reġjuni għall-Integrazzjoni tal-Migranti’. Il-Kunsill
innota l-kontenut.

52.5.15

Ċirkulari numru SPI 5/2019 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali
intitolata ‘Espressjoni ta’ interess għall-Iskema: Rebbiegħa fil-Komunita’ –
Xettel b’Ilwien in-Natura’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

52.5.16

Ċirkulari numru 028/2019 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Stqarrija AKL 012019 Qbid tal-ħamiem’. Il-Kunsill innota lkontenut.

52.5.17

Komunikat mis-Sur Natalino Attard, Direttur Ġenerali tal-Kunsilli Lokali,
bis-suġġett ‘Żvilupp u Implimentazzjoni ta’ Strateġiji Kulturali għallKunsilli Lokali u Reġjonali’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

52.5.18

E-mail mill-Uffiċċju tal-President b’informazzjoni dwar ktieb ġdid intitolat
‘Riflessjonijiet tal-President’. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill
qabel li għandna nixtru żewġ kopji għal-librerija lokali.

52.5.19

Ittra mingħand is-Sur Paul Scicluna għan-nom ta’ Ramla Homes Limited li
fiha qed jitlob l-approvazzjoni tal-Kunsill sabiex ikun jista’ jinbena ħajt
temporanju ta’ madwar ħames filati għoli li jesporġi ‘l barra mil-linja tattriq madwar metru fi Triq Ġnien Xibla matul il-faċċata tal-propjeta’ talkumpanija tiegħu fejn hemm bżonn li jsir xogħol ta’ skavar. Il-Kunsill ma
sabx oġġezzjoni għal din it-talba.
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52.5.20

E-mail mill-Kunsill Lokali ta’ Għajnsielem b’informazzjoni dwar linizjattiva ‘VIA CRUCIS f’Ta’ Passi, Għajnsielem’. Il-Kunsill innota lkontenut.

52.5.21

E-mail mingħand is-Sinjura Marion Mizzi li fiha qed titlob ilkollaborazzjoni tal-Kunsill fl-organizazzjoni ta’ sessjoni edukattiva dwar lobeżita’ u l-piż żejjed. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li
għandna noffru l-post fejn tkun tista’ ssir din is-sessjoni.

52.5.22

Ittra mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha qed jinforma lill-Kunsill
Lokali tax-Xagħra li l-Kumitat tal-Għażla aċċetta l-applikazzjoni tagħna
għal finanzjament biex norganizzaw lezzjonijiet ta’ aerobics u keep fit fixxhur li ġejjin u ser ningħataw is-somma ta’ € 2380 għal dan il-għan. IlKunsill innota l-kontenut.

52.5.23

E-mail mingħand Pauliana Lonnroth, rappreżentanta tal-ECAD Head
Office, li fiha qed tinforma lill-Kunsilli Lokali li l-konferenza annwali talECAD din is-sena ser issir bejn it-13 u l-14 ta’ Ġunju f’Cork, l-Irlanda. IlKunsill innota l-kontenut.

52.5.24

E-mail mingħand Joe Chircop, uffiċjal ta’ Heritage Malta, li fiha qed
jinforma lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra li Heritage Malta aċċettat it-talba
tagħna u ser tkun qed torganizza tliet guided tours fit-Tempji tal-Ġgantija
nhar il-Ħadd 28 ta’ April 2019 bħala parti mill-attivitajiet ta’ Jum ixXagħra. Dawn ser isiru mingħajr ebda ħlas fis-1.30pm, fis-2.30pm u fit3.30pm. Il-Kunsill innota l-kontenut.

52.5.25

Ittra mingħand Karl Sultana li fiha qed jinforma lill-Kunsill li kellu ħsara
f’wieħed mit-tyres tal-vettura tiegħu minħabba ħofra fonda li kien hemm fi
Triq Għajn Damma. Il-Kunsill qabel li għandna nagħtu rifużjoni sħiħa talispejjeż dovoti lis-Sur Sultana.

52.5.26

Ittra mingħand Josef Apap li fiha qed jinforma lill-Kunsill li kellu ħsara
f’wieħed mit-tyres tal-vettura tiegħu minħabba ħofra fonda li kien hemm fi
Triq Marsalforn. Il-Kunsill qabel li għandna nagħtu rifużjoni sħiħa talispejjeż dovoti lis-Sur Apap.
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52.6

Ilmenti mir-residenti

52.6.1

Talba mingħand Michelina Refalo għan-nom tal-Ministeru għallEdukazzjoni u x-Xogħol sabiex isiru kaxxi tal-parking quddiem il-MEDE
Back Office fi sqaq fi Triq it-Tiġrija. Il-Kunsill qabel li għandna nibagħtu
din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

52.6.2

Talba mingħand Noel Galea ta’ ‘Marija Bambina Flats’, Triq Ta’ Karkar,
sabiex issir tarġa fil-bankina peress li preżentament hija għolja ħafna. IsSindku propona li għandna niċċekkjaw mar-resident dwar jekk hemmx xi
basement jew culvert taħt il-bankina u f’każ li m’hemm xejn, naċċettaw din
it-talba.

52.6.3

Talba mingħand Luċija Said ta’ 56, Triq Tas-Sruġ, sabiex isiru sinjali li
jipprojbixxu l-ipparkjar madwar metru fuq kull naħa ta’ garaxx fl-istess triq
ftit ‘il bogħod mir-residenza tagħha. Il-Kunsill qabel li għandna nibagħtu
din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

52.6.4

Talba mingħand David Attard ta’ ‘Calypso House’, Pjazza l-Vitorja, sabiex
jitkomplew is-sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar li minn quddiem irresidenza tas-Sur Andrew Buttigieg iwasslu għal quddiem il-garaxx tarresidenza tiegħu fi Triq it-28 ta’ April 1688. Is-Sindku propona u l-Kunsill
qabel li għandna nagħmlu sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar madwar metru
fuq kull naħa tal-istess garaxx.

52.6.5

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

52.6.6

Talba mingħand Julia Ciantar ta’ ‘Qalb Ta’ Ġesu’, Triq it-28 ta’ April
1688, sabiex titranġa l-bankina quddiem ir-residenza tagħha. Il-Kunsill
qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

52.6.7

Talba mingħand Neville Mercieca, Direttur tar-Rural Gozo Directorate,
sabiex tinżabar is-siġra tal-ħarrub li hemm ħdejn il-Mitħna Ta’ Kola. Il-
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Kunsill qabel li għandna nġibu l-permess tal-ERA qabel isiru dawn ixxogħlijiet.
52.6.8

Talba mingħand Joseph Bonello ta’ ‘Seaview’, Triq Kortoll, sabiex isiru
sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar faċċata tar-residenza tiegħu minħabba li ttrakkijiet li jiġbru l-iskart mhux qed ikunu jistgħu jgħaddu minħabba lammont ta’ vetturi li qed ikun hemm ipparkjati hemmhekk. Il-Kunsill qabel
li għandna nressqu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

52.6.9

Talba mingħand Raymond Farrugia ta’ Triq il-Kortoll sabiex isir sinjal
SLOW fi Triq Kortoll. Il-Kunsill qabel li għandna nressqu din it-talba għallapprovazzjoni ta’ Transport Malta.

52.6.10

Talba mingħand Silvio Gafa’ ta’ Triq Marsalforn sabiex jitranġa bis-siment
passaġġ pubbliku li jagħti għall-għelieqi fi Triq Għajn Wajtar. Il-Kunsill
qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

52.6.11

Talba mingħand Monica Bigeni ta’ Ivy Court, Triq Tas-Sruġ, sabiex Triq
Knisja issir one way b’mod permanenti peress li qed ikun hemm
konġestjoni qawwija ta’ traffiku fl-inħawi. Il-Kunsill innota li din il-materja
diġa’ ġiet diskussa matul din il-leġislatura u ttieħdet deċiżjoni li diġa’ ġiet
komunikata lil Transport Malta.

52.6.12

Talba mingħand Mark Calleja ta’ ‘Il-Ġardina’, Triq it-Tiġrija, sabiex isiru
sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar mal-faċċata tar-residenza quddiem ilgaraxx tiegħu. Is-sidien li joqogħdu f’din ir-residenza qed jagħtu l-kunsens
tagħhom biex ikunu jistgħu jsiru dawn is-sinjali. Il-Kunsill qabel li għandna
nitolbu lis-Sur Calleja jippreżenta l-kunsens tar-residenti bil-miktub qabel
ma nressqu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

52.6.13

Talba mingħand Joseph Mercieca ta’ Triq it-Tiġrija sabiex (i) titwaħħal
mill-ġdid il-mera li kien hemm faċċata ta’ Trejqet Ġużeppi Sultana li
nqalgħet bil-maltemp u (ii) jitħassar biċċa mid-double yellow line
kantuniera bejn Trejqet Ġużeppi Sultana u Triq it-Tiġrija biex jintrebaħ
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parking space ieħor għax id-double yellow line huwa twil aktar minn
biżżejjed.
Rigward (i), il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir. Rigward (ii), ilKunsill qabel li għandna nibagħtu din it-talba għall-approvazzjoni ta’
Transport Malta.
52.6.14

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’. Din it-talba diġa’ tressqet għallapprovazzjoni ta’ Transport Malta pero’ din l-awtorita’ qed titlobna nsibu
sit alternattiv fejn għandha teħel din il-bus stop. Is-Sindku Joe Cordina
propona u l-Kunsill qabel li għandna nieħdu parir tekniku mingħand il-Perit
Edward Scerri rigward din il-materja.

52.6.15

Talba mingħand Fabio Azzopardi ta’ ‘Topaz’, Triq Ta’ Brieret, sabiex
titranġa l-kurduna tal-bankina quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel
li dan ix-xogħol għandu jsir.

52.6.16

Talba mingħand il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar għan-nom ta’ xi residenti
sabiex tiżdied rotta oħra tas-servizz tat-trasport pubbliku minn Marsalforn
lejn ix-Xagħra. Il-Kunsill qabel li għandna nibagħtu din it-talba għallapprovazzjoni ta’ Transport Malta.

52.6.17

Talba mingħand il-Kunsillier Anthony Attard sabiex titranġa fossa taddrenaġġ li sfrondat fi Triq Ġnien Xibla. Il-Kunsill qabel li għandna
nibagħtu din it-talba għall-attenzjoni tal-Korporazzjoni għas-Servizzi talIlma.

52.6.18

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex titranġa ħofra fonda filbidu ta’ Triq is-Sellum. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

52.6.19

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex jitranġa culvert tal-ilma
fi Pjazza l-Vitorja kantuniera ma’ Triq it-Tiġrija. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir.
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52.6.20

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex jeħlu t-tabelli tan-no
entry fi Triq it-Tiġrija waqt il-ħinijiet tad-dħul u l-ħruġ mill-iskola primarja.
Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

52.6.21

Talba mingħand il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar sabiex isiru żewġ rampi
maż-żewġ naħat tal-bankina tal-iskola primarja tal-lokalita’ tagħna. IlKunsill innota li dan ix-xogħol diġa’ ġie approvat fil-laqgħat preċedenti u
ser isir matul ix-xahar ta’ April.

52.6.22

Talba mingħand il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar sabiex issir zebra crossing
fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru quddiem id-daħla tal-headquarters taxXagħra Scouts Group. Il-Kunsill innota li din it-talba diġa’ ġiet approvata
fil-laqgħat preċedenti tal-Kunsill u ser titressaq għall-approvazzjoni ta’
Transport Malta.

52.7

Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-iskeda ta’ pagamenti

52.7.1

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.
Bi tliet voti favur u żewġ voti kontra, l-iskeda ta’ pagamenti kif
ippreżentata ġiet approvata.

Minuti tal-Kunsill Lokali Ix-Xagħra – Laqgħa Numru 52 – Is-Seba’ Leġislatura

25 ta’ Marzu 2019

12

52.7.2

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li ser ikollu bżonn jitlaq millaqgħa kif diġa’ kien qal fil-bidu tal-laqgħa. Il-Viċi Sindku Aaron Agius u
l-Kunsillier Dr. Christian Zammit irtiraw wkoll mil-laqgħa fis-7.00pm u
għaldaqstant, il-laqgħa tal-Kunsill ġiet sospiża immedjatament minħabba
nuqqas ta’ kworum skont kif jistipula l-Att dwar il-Kunsill Lokali.

IFFIRMATA
Joe Cordina
Sindku
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