MINUTI
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Minuti
Is-Sindku Dr. Christian Zammit ippresieda l-laqgħa.

28.1

Qari tal-ittri ta’ apoloġiji

28.1.1

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

28.2

Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti

28.2.1

Il-Kunsill approva unanimament il-minuti tal-laqgħa numru 26 li saret nhar
l-Erbgħa 3 ta’ Frar 2021.

28.3

Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti tal-laqgħa b’urġenza

28.3.1

Il-Kunsill approva unanimament il-minuti tal-laqgħa b’urġenza numru 27 li
saret nhar l-Erbgħa 24 ta’ Frar 2021.

28.4

Komunikazzjonijiet tas-Sindku

28.4.1

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li bħalissa jinsab
għaddej ix-xogħol ta’ rikostruzzjoni tat-tielet parti ta’ Triq Marsalforn. Dan
ix-xogħol qed ikun iffinazjat mill-Ministeru għal Għawdex filwaqt li xxogħol tal-bdil tal-main tad-drenaġġ u s-servizzi tal-ilma f’din it-triq qed
ikun iffinanzjat mill-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma.
Is-Sindku innota li matul dan l-aħħar xahar ma tantx sar xogħol fuq it-triq
minħabba numru ta’ każijiet pożittivi tal-Covid-19 fost l-istaff talkumpanija inkarigata. Is-Sindku qal li fil-ġimgħat li ġejjin, ser issir laqgħa
oħra bejn il-kuntrattur u l-Periti tal-proġett biex nassiguraw li, ġaladarba laffarijiet jirritornaw għan-normal, ix-xogħlijiet ikomplu għaddejjin.
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28.4.2

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li l-Perit Edward Scerri
ippreżenta l-istima tal-proġett tal-bini taċ-Ċentru Ċiviku, liema stima
tammonta għas-somma ta’ madwar € 1.5 miljun Ewro.
Is-Sindku qal li din l-istima diġa’ tressqet quddiem il-Ministeru għal
Għawdex u dan il-kuntratt ta’ finanzjament ġie approvat mid-Dipartiment
tal-Finanzi u ser jiġi iffirmat wara li jinħarġu l-permessi min-naha talAwtorita’ tal-Ippjanar.
Il-Kunsillier Victor Curmi staqsa dwar jekk hemmx xi obbligi min-naha
tad-Dipartiment tal-Finanzi rigward dan il-finanzjament. Is-Sindku wiegeb
li sa issa mhux infurmat b’xi kundizzjonijiet ulterjuri f’dan ir-rigward.
Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li nhar il-Ġimgħa 26
ta’ Frar saret laqgħa mas-Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali rigward
l-applikazzjoni tagħna għal dan il-proġett. Is-Sindku qal li s-Supretindenza
qed titlob xi emendi żgħar għall-pjanti oriġinali sabiex eventwalment ikun
jista’ jinħareġ il-permess min-naħa tal-Awtorita’ tal-Ippjanar.
Sadanittant, il-Kunsill Lokali tax-Xagħra kompla għaddej bit-tħejjijiet
tiegħu sabiex is-servizzi amministrattivi tal-Kunsill jiġu rilokati għal parti
mil-librerija pubblika ‘Patri Ġiġi Camilleri SJ’. Is-Sindku qal li matul din
il-ġimgħa ser jibda x-xogħol fuq l-installazzjoni tal-għamara u l-linji tattelefon.
Il-Kunsill qabel li għandna nkomplu ninsistu mal-kuntratturi sabiex dan ixxogħol isir fl-iqsar żmien possibbli sabiex is-servizzi tagħna jiġu rilokati
għal post li jkun aċċessibbli għall-persuni anzjani u persuni b’diżabilita’.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar it-tenders tat-twaqqiegħ u l-bini
taċ-Ċentru Ċiviku l-ġdid u s-Sindku Dr. Christian Zammit qal li l-Perit
Edward Scerri diga’ qed jaħdem fuqhom.

28.4.4

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li l-applikazzjoni ta’
finanzjament għal xogħol ta’ installazzjoni ta’ fanali ġodda fil-belvedere flinħawi Tal-Qaċċa ġiet aċċettata bil-kundizzjoni li l-Kunsill joħroġ 30% talispiża totali mill-allokazzjoni tiegħu. Dan peress li l-policy tad-
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Development Planning Fund amministrat mill-Awtorita’ tal-Ippjanar hija li
dan il-fond jiffinanzja sa massimu ta’ 70% tal-ispiża totali tal-proġett.
Wara diskussjoni, il-Kunsill qabel li għandna niċċekkjaw dwar ilpossibilita’ li dawn it-30% jinġabu mill-co-financing fund. Il-Kunsill qabel
li f’kull eventwalita’ għandu jiġi iffirmat il-kuntratt mal-Awtorita’ talIppjanar u jinħarġu t-tenders b’mod immedjat.
28.4.5

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li l-bord ta’
aġġudikazzjoni li twaqqaf fil-laqgha preċedenti sabiex jevalwa l-offerti
sottomessi għal servizz ta’ inġinier għal xogħol tal-Kunsill qed
jirrakkomanda li din l-offerta tingħata lill-kumpanija Galea Curmi
Engineering Consultants li ssottomettiet l-irħas offerta li kienet
administratively u technically compliant.
Il-Kunsill aċċetta b’erba’ voti favur u astensjoni wahda din irrakkomandazzjoni.

28.4.6

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li nhar is-Sibt 20 ta’
Frar 2021 saru żewġ sessjonijiet ta’ konsultazzjoni pubblika mar-residenti
rigward il-masterplan għal-lokalita’ tax-Xagħra.
Is-Sindku qal li l-Perit Mariello Spiteri infurmah li bħalissa qed isiru laħħar laqgħat mal-entitajiet konċernati sabiex din il-masterplan tkun tista’
tiġi konkluża u ippreżentata lill-Kunsill.
Fuq mistoqsija tal-Vici Sindku Aaron Agius, is-Sindku Dr. Christian
Zammit qal li din il-masterplan ser tkun qed tittakilja wkoll l-issues ta’
diversions tat-traffiku fil-lokalita’ taghna.
Il-Kunsillier Victor Curmi propona u l-Kunsill qabel unanimament li l-Perit
Mariello Spiteri ghandu jkun prezenti ghal-laqgha li fiha jiġi diskuss ilkontenut ta’ din il-masterplan għal-lokalita’ tagħna.

28.4.7

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li s-Sur John Cilia,
rapprezentant tal-kumpanija Greenpak, infurmah li l-kumpanija hija
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disposta li tiffinanzja s-sistema ta’ CCTV cameras fil-bring-in-sites ta’ Triq
Marga u Triq Marsalforn.
Il-Kunsill innota li ħdejn il-bring-in-sites ta’ Triq it-Tafla diġa’ hemm
sistema ta’ CCTV camera li qed tiffunzjona tajjeb ħafna u għaldaqstant ġie
deċiż li għandna nitkellmu mas-Sur Cilia dwar il-kundizzjonijiet ta’ din ilproposta u dwar il-possibilita’ li dawn il-cameras jiġu installati fil-playing
field ta’ Vjal it-Tmienja ta’ Settembru minflok fi Triq it-Tafla.
28.4.8

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li ninsabu għaddejjin
bit-tħejjijiet tagħna sabiex tiġi sottomessa applikazzjoni għall-Belt Kulturali
Maltija għas-sena 2022.
Is-Sindku qal li kemm Dr. Aaron Attard Hili LLD u anke s-Sur Charles
Bezzina bagħtu sett ta’ proposti li jistgħu jsiru sabiex ir-raħal tagħna jiġi
mogħti dan l-unur.
Wara diskussjoni, il-Kunsill qabel li ghandna ninkarigaw lill-Uffiċjal
Eżekuttiv Manolita Farrugia sabiex tipprepara draft ta’ din il-proposta li
tkun tista’ tigi diskussa f’laqgħa oħra li ssir b’mod virtwali lejn tmiem ilġimgħa li ġejja.
Il-Kunsill qabel li għandna niċċekkjaw dwar il-possibilita’ li ssir
preżentazzjoni awdjo-viżiva dwar diversi punti relatati max-Xagħra sabiex
tkun tista’ tiġi preżentata flimkien mal-applikazzjoni tagħna.

28.4.9

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li wasal iż-żmien li
nibdew naħsbu għall-organizazzjoni ta’ Jum ix-Xagħra li jiġi ċċelebrat kull
sena nhar it-28 ta’ April fl-anniversarju tat-twaqqif tal-Parroċċa.
Is-Sindku għamel riferenza għal korrispondenza li rċivejna mingħand isSurmast Colin Attard dwar il-possibilita’ li jiġi organizzat Kunċert mill-Kor
Gaulitanus fil-Knisja Bażilika ta’ Marija Bambina nhar is-Sibt 10 ta’ April
bħala parti mill-Festival Gaulitana. Huwa qal li l-proposta oriġinali kienet
li jsir Kunċert fil-Bażilika mill-Banda tal-Forzi Armati ta’ Malta nhar isSibt 17 ta’ April pero’ din il-proposta ma ġietx aċċettata mill-Arċipriet
minħabba problemi loġistiċi.
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Il-Kunsillier Victor Curmi staqsa dwar il-possibilita’ li dan il-Kunċert millBanda tal-Forzi Armati ta’ Malta jsir fil-Pjazza minflok fil-Knisja Bażilika.
Il-Kunsill qabel li għandna niċċekkjaw mas-Surmast Colin Attard rigward
din il-proposta.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius qal li f’mument fejn il-pajjiż irid jingħaqad fi
sforz kollettiv biex tingħeleb l-imxija tal-Covid-19, ma jaqbilx li għandha
tiġi organizzata attivita’ tal-massa pero’ għal din is-sena għandha ssir biss
ċerimonja sempliċi li matulha jingħata l-unur ‘Ġieħ ix-Xagħra’.
Il-Kunsill qabel li għandna noħorġu l-formola tan-nominazzjoni għallPremju Ġieħ ix-Xagħra 2021 sabiex tkun tista’ tiġi diskussa fil-laqgħa li
jmiss.
28.4.10

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li nhar l-Erbgħa 17 ta’
Frar 2021, hu flimkien mas-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard attendew għal
laqgħa kordjali mas-Supretindent il-ġdid tad-Distrett ta’ Għawdex, is-Sur
Joseph Hearsey, fl-Għassa tal-Belt Victoria. Fost il-punti li ġew diskussi,
kien hemm il-ħtieġa li l-Pulizija jsibu sit alternattiv minfejn joperaw blGħassa tagħhom fiż-żmien li jkun għaddej il-proġett tal-bini taċ-Ċentru
Ċiviku l-ġdid.
Is-Sindku qal li jinsab infurmat li diġa’ għaddejjin diskussjonijiet f’dan irrigward mal-Kummissarju tal-Pulizija sabiex tkun tista’ ssir din irrilokazzjoni. Huwa qal ukoll li s-Supretindent Joseph Hearsey infurmana li
għall-ħabta tax-xahar ta’ Novembru li ġej, ser jiġi introdott il-kunċett talcommunity policing fil-gżira ta’ Għawdex u speċifikament fil-lokalita’
tagħna. Il-Kunsill laqa’ din l-aħbar pożittiva b’sodisfazzjon.

28.5

Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsilliera

28.5.1

Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar il-possibilita’ li jkun hemm
sistema ta’ rotation għas-Segretarju Eżekuttiv u l-impjegati klerikali fluffiċċju tal-Kunsill sabiex innaqqsu l-possibilita’ li l-uffiċċju jkollu jagħlaq
minħabba xi każ ta’ Covid-19. Il-Kunsill ma sabx oġġezzjoni għal dan larranġament temporanju in viżta tas-sitwazzjoni attwali.
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28.5.2

Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar il-possibilita’ li ghal dan ix-xahar,
il-gbir tal-iskart goff isir biss f’kazijiet urgenti bil-ghan li titnaqqas ilpossibilita’ ta’ trasmissjoni tal-Covid-19. Il-Kunsill qabel ma’ dan.

28.5.3

Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar il-possibilita’ li jiġi inkarigat Perit
jew tekniku ieħor li jevalwa kull applikazzjoni għal żvilupp fil-lokalita’
tagħna li titressaq għall-approvazzjoni tal-Awtorita’ tal-Ippjanar u li l-istess
Perit jissottometti rapport għall-konsiderazzjoni tal-Kunsill.
Is-Sindku Dr. Christian Zammit qal li fil-preżent għaddejjin diskussjonijiet
mir-Reġjun Għawdex mal-Awtorita’ tal-Ippjanar sabiex il-Kunsilli Lokali
Għawdxin jingħataw fondi addizjonali għal dan l-iskop. Dan peress li lproblema tal-iżvilupp li għaddej bħalissa f’Għawdex qed taffettwa b’mod
negattiv lill-Kunsilli Lokali kollha.

28.5.4

Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq ittalba tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra sabiex jiġu installati numru ta’ bus
shelters fil-lokalita’ tagħna mill-kumpanija Faces Displays. Is-Sindku
wieġeb li qed nistennew komunikazzjoni f’dan ir-rigward mill-istess
kumpanija u ser niċċekkjaw mal-Assoċjazzjoni ta-Kunsilli Lokali rigward
din il-materja.

28.5.5

Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq ittalba li għamilna sabiex isir xogħol ta’ tisbieħ u manutenzjoni tal-belvedere
tal-Qaċċa, inkluż it-twaħħil ta’ madum porfido f’dan il-belvedere. IlKunsill qabel li għandna niċċekkjaw mad-Direttorat tar-Restawr u lManutenzjoni fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex sabiex dan ix-xogħol ikun
jista’ jsir minn dan id-Direttorat.

28.5.6

Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar xi żvilupp kien hemm fuq iz-zebra
crossings proposti għal Vjal it-Tmienja ta’ Settembru. Is-Sindku wieġeb li
l-Perit Edward Scerri qed jipprepara l-pjanti neċessarji sabiex jitressqu
għall-konsiderazzjoni u l-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

28.5.6

Il-Kunsillier Victor Curmi staqsa dwar il-possibilita’ li jsir xogħol ta’ tindif
u upgrading fil-playing field ta’ Vjal it-Tmienja ta’ Settembru. Il-Kunsill
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qabel li għandna ninkarigaw lill-ħaddiema assenjati magħna għal dan ixxogħol.
28.5.7

Il-Kunsillier Victor Curmi staqsa dwar il-ħtieġa li jsir xogħol ta’
manutenzjoni urġenti fiz-zebra crossing maġenb il-Knisja Bażilika ta’
Marija Bambina. Il-Kunsill qabel li għandna ninkarigaw lill-kuntrattur Joe
Grima sabiex jagħmel dan ix-xogħol.

28.5.8

Il-Kunsillier Victor Curmi staqsa dwar numru ta’ bozoz maħruqin fillokalita’ tagħna. Il-Kunsill qabel li għandna niċċekkjaw mal-kuntrattur
Richard Cauchi u mal-Korporazzjoni Enemalta dwar dawn l-ilmenti.

28.5.9

Il-Kunsillier Anthony Attard staqsa dwar xi żvilupp kien hemm fuq ittraffic management plan fiż-żona ta’ ħdejn il-Mitħna sabiex jitnaqqas ilperiklu għat-tfal li jkunu ħerġin mill-iskola primarja. Is-Sindku wieġeb li lPerit Edward Scerri qed jipprepara l-pjanta neċessarja sabiex tkun tista’
titressaq għall-konsiderazzjoni u l-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

28.6

Qari tal-Korrispondenza

28.6.1

E-mail mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali bi proposta għal
installazzjoni ta’ tletin charging pillar ġdid fil-lokalitajiet. Il-Kunsill innota
l-kontenut.

28.6.2

Ċirkulari numru 010/2021 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Malta Epilepsy Day’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

28.6.3

Talba mingħand il-Kunsillier Stefan Bajada li fiha qed jitlob li, bħala
Kunsillier responsabbli mill-iskambji kulturali, jipproponi numru ta’
żgħażagħ li jistgħu jingħaqdu miegħu b’mod volontarju ħalli jassistu flattivitajiet li jkollna fix-Xagħra stess. Il-Kunsill ma sabx oġġezzjoni.

28.6.4

Ċirkulari numru 011/2021 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Webinar – GDPR for DPOs and GDPR for Local Government’.
Il-Kunsill innota l-kontenut.
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28.6.5

E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali b’informazzjoni dwar sessjoni
online bis-suġġett ‘Cultural Heritage in Action’ li ser issir nhar il-Ġimgħa
12 ta’ Marzu 2021. Il-Kunsill innota l-kontenut.

28.6.6

E-mail mingħand is-Sur Jes Xuereb, Direttur ta’ MIEMA, b’informazzjoni
dwar il-proġett ‘Greenchange’ li ser isir taħt il-programm Ewropew LIFE.
Dan il-proġett jittratta s-sostenibilita’ ambjentali tal-attivitajiet agrikoli
f’Għawdex u parti minn Malta. Il-Kunsill innota l-kontenut.

28.6.7

Ċirkulari numru 012/2021 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘MCAST free language courses’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

28.6.8

E-mail mill-Gozo Action Group b’informazzjoni dwar sejħa għallapplikazzjonijiet bit-tema ‘Rejuvenating Gozo’ li infetħet fil-jiem li
għaddew u tagħlaq fil-5 ta’ Marzu 2021. Il-Kunsill innota l-kontenut.

28.6.9

Ittra mingħand il-Kan. Dun Anton Refalo Rapa, Rettur tal-Knisja ta’ Ġesu’
Nazzarenu, li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali taxXagħra fl-organizazzjoni tal-proġett tal-lead panels tad-dawl li saru fuq izzuntier tal-Knisja ta’ Ġesu’ Nazzarenu. L-ispejjeż jammontaw għas-somma
ta’ € 2436.60c. Il-Kunsill aċċetta din it-talba.

28.6.10

Ittra mingħand il-Kan. Dun Anton Refalo Rapa, Rettur tal-Knisja ta’ Ġesu’
Nazzarenu, li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali taxXagħra fil-manutenzjoni tal-globi ta’ fuq iz-zuntier tal-istess Knisja. Lispiża tammonta għas-somma ta’ € 264.46c. Il-Kunsill aċċetta din it-talba.

28.6.11

E-mail mingħand Dr. Conrad Borg Manché, Kap Eżekuttiv ta’ Ambjent
Malta, li fiha qed joffri d-disponibilita’ tiegħu lill-Kunsilli Lokali li jkunu
jixtiequ jikkonsultaw miegħu dwar proġetti ambjentali fil-lokalitajiet. IlKunsill innota l-kontenut.

28.6.12

E-mail mingħand il-Kummissjoni Nazzjonali għall-Promozzjoni talUgwaljanza li fiha qed tistieden lill-Kunsill sabiex jattendi għallKonferenza għall-Jum Internazzjonali tal-Mara 2021 li saret b’mod virtwali
nhar it-Tlieta 2 ta’ Marzu 2021. Il-Kunsill innota l-kontenut.
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28.6.13

E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha qed jinforma lill-Kunsilli
Lokali li s-sena ta’ perijodu tal-implimentazzjoni tal-attivitajiet kulturali li
dwarhom ser issir applikazzjoni għall-fondi ser tibda tgħodd minn meta dDipartiment tas-Saħħa Pubblika jirrevoka d-direttiva tal-attivitajiet talmassa. Il-Kunsill innota l-kontenut.

28.6.14

E-mail mingħand il-Perit Edward Scerri b’informazzjoni dwar il-PA 570/21
li ġiet sottomessa għall-konsiderazzjoni tal-Awtorita’ tal-Ippjanar rigward
żvilupp fi Triq Parisot faċċata tat-Tempji tal-Ġgantija.
Is-Sindku qal li din l-applikazzjoni għall-iżvilupp taqa’ fil-buffer zone tatTempji tal-Ġgantija u għaldaqstant qed jipproponi li bħala Kunsill
noġġezzjonaw għaliha. Huwa informa lill-Kunsill li din l-applikazzjoni
diġa’ sabet l-oġġezzjoni ta’ diversi entitajiet fosthom is-Sovrintendenza talPatrimonju Kulturali.
Il-Kunsillier Victor Curmi staqsa fuq liema kriterji ser ikun qed
joġġezzjona l-Kunsill u s-Sindku wieġeb li dan ser isir minħabba li liżvilupp propost jaqa’ fil-buffer zone tal-Ġgantija.
Wara diskussjoni, il-Kunsill qabel unanimament li għandu joġġezzjona għal
din l-applikazzjoni ta’ żvilupp.

28.6.15

E-mail mingħand Noel Vella għan-nom tal-Għaqda tal-Armar li fiha qed
jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali f’xogħol ta’ konservazzjoni u
restawr ta’ statwa antika ta’ Malta Rebbieħa li tintrama fil-jiem tal-festa. Listima totali għal dan ix-xogħol tammonta għas-somma ta’ € 2300. IlKunsill aċċetta din it-talba.

28.6.16

Stima għal xogħol ta’ manutenzjoni f’parti minn Triq in-Nuffara. L-istima
tammonta għas-somma ta’ € 4600 VAT eskluża. Il-Kunsill ma sabx
oġġezzjoni u qabel li għandhom jinġabru tliet kwotazzjonijiet sabiex ikun
jista’ jsir dan ix-xogħol.

28.6.17

E-mail mill-Awtorita’ tal-Ippjanar li fiha qed tinforma lill-Kunsill li lapplikazzjoni tagħna għall-finanzjament ta’ fanali ġodda fil-belvedere tal-
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Qaċċa ġiet approvata sa massimu ta’ 70% tas-somma globali. Din ilmaterja diġa’ ġiet diskussa aktar kmieni matul din il-laqgħa.
28.6.18

E-mail mid-Direttorat ta’ Eko-Għawdex fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex
li fiha qed jinforma lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra li l-applikazzjoni tagħna
għal provvista u installazzjoni ta’ outdoor gym equipment fil-playing field
ta’ Vjal it-Tmienja ta’ Settembru ġiet aċċettata.
Il-Kunsill qabel li, hekk kif jiġi iffirmat il-kuntratt ta’ finanzjament malMinisteru għal Għawdex, għandhom jinġabru tliet kwotazzjonijiet sabiex
ikun jista’ jsir dan ix-xogħol.

28.6.19

Ċirkulari numru 013/2021 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Minuti Laqgħa tal-Eżekuttiv Nru. 42’. Il-Kunsill innota lkontenut.

28.6.20

Ċirkulari numru 014/2021 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Group Life Policy’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

28.6.21

E-mail mingħand George Refalo, Segretarju Eżekuttiv tar-Reġjun
Għawdex, b’informazzjoni dwar 2020 Strategic Review Report on the
Pension System. Il-Kunsill innota l-kontenut.

28.6.22

Ċirkulari numru 016/2021 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘EUCF Webinar – It-Tieni Sejħa 07/04/2021’. Il-Kunsill innota lkontenut.

28.6.23

E-mail mill-Ministeru tal-Ambjent li fiha qed iressaq proposta lill-Kunsill
Lokali tax-Xagħra sabiex is-siġar li riċentament tħawlu fil-Pjazza bħala
parti mill-proġett tal-Urban Greening jiġu iżgħar peress li skont ilMinisteru, dawn ġew kbar wisq għall-qies tal-planter.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius tenna l-pożizzjoni tiegħu li l-pots ġew żgħar
wisq għad-daqs tal-Pjazza u jemmen li dawn setgħu ġew ħafna akbar.
Il-Kunsill iddeċieda li l-proġett tal-installazzjoni tal-planters sar skont lispeċifikazzjonijiet kif maħruġa mill-Perit Edward Scerri u maqbula mal-
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Ministeru tal-Ambjent u għaldaqstant m’għandux ikun hemm varjanzi minn
dak li ġie maqbul issa li l-proġett huwa kważi konkluż.
28.6.24

E-mail mingħand George Refalo, Segretarju Eżekuttiv tar-Reġjun
Għawdex, b’informazzjoni dwar l-Iskema Reġjonali Kultura Għawdex
2021. Applikazzjonijiet jintlaqgħu sal-Ħadd 15 ta’ Awwissu 2021. IlKunsill qabel li għandu japplika għal din l-iskema ta’ finanzjament.

28.6.25

E-mail mingħand George Refalo, Segretarju Eżekuttiv tar-Reġjun
Għawdex, b’informazzjoni dwar l-Iskema Reġjonali Ambjent 2021.
Applikazzjonijiet jintlaqgħu sal-Ħadd 15 ta’ Awwissu 2021. Il-Kunsill
qabel li għandu japplika għal din l-iskema ta’ finanzjament.

28.6.26

E-mail mingħand George Refalo, Segretarju Eżekuttiv tar-Reġjun
Għawdex, b’informazzjoni dwar finanzjament addizjonali mir-Reġjun
b’rabta mal-Espressjoni ta’ Interess – Il-Belt jew Raħal Kulturali tas-sena
2022. Il-Kunsill qabel li għandu japplika għal din l-iskema ta’
finanzjament.

28.6.27

E-mail mingħand Charles Bezzina b’numru ta’ proposti li jistgħu jiġu
implimentati sabiex ix-Xagħra tiġi magħżula bħala l-Belt Maltija talKultura għas-sena 2022. Il-Kunsill innota l-kontenut.

28.6.28

E-mail mingħand Dr. Aaron Attard Hili b’numru ta’ proposti li jistgħu jiġu
implimentati sabiex ix-Xagħra tiġi magħżula bħala l-Belt Lokali Kulturali
tal-Kultura għas-sena 2022. Il-Kunsill innota l-kontenut.

28.6.29

E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha qed jinforma lill-Kunsilli
Lokali Għawdxin b’laqgħa li ser issir b’mod virtwali nhar it-Tlieta 16 ta’
Marzu mill-4pm sas-6pm dwar l-immaniġġjar tal-iskart. Għal din il-laqgħa
ser jattendi s-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard għan-nom tal-Kunsill.

28.6.30

Ċirkulari numru 017/2021 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Kollaborazzjoni bejn Kunsilli Reġjonali / Kunsilli Lokali u Eko
Skola’. Il-Kunsill innota l-kontenut.
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28.6.31

Ċirkulari numru 018/2021 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘CoR – Tnedija tal-programm YEP 2021’. Il-Kunsill innota lkontenut.

28.6.32

E-mail mingħand is-Sinjura Doreen Zammit Borg, rappreżentanta tal-Malta
Libraries, li qed tinforma lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra li l-budget allokat
għax-xiri ta’ kotba fil-librerija tagħna huwa ta’ € 800. Dan il-budget irid
jiġi utilizzat sal-aħħar ta’ Settembru 2021. Il-Kunsill innota l-kontenut.

28.6.33

E-mail mill-Heritage Malta b’inizjattiva dwar donazzjoni ta’ Covid Face
Masks għal fini ta’ kollezzjoni storika. Il-Kunsill qabel li għandna noffru lface mask bl-arma tal-Kunsill Lokali tagħna.

28.6.34

E-mail mingħand Mario Salerno b’informazzjoni dwar pubblikazzjoni
ġdida bil-Malti fuq il-biedja organika u s-suġġett li jsebbħu l-ambjent. IlKunsill innota l-kontenut.

28.6.35

E-mail mingħand Mro. Colin Attard, Direttur Artistiku tal-Gaulitana: A
Festival of Music, li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali taxXagħra fl-organizazzjoni ta’ Kunċert mużikali fil-Knisja Bażilika nhar isSibt 10 ta’ April 2021 bħala parti mill-Festival Gaulitana.
Il-Kunsill qabel li għalissa m’għandniex nikkommettu ruħna fuq din it-talba
qabel ma tittieħed deċiżjoni dwar il-Kunċert li qed nipproponu li jsir millBanda tal-Forzi Armati ta’ Malta bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet ta’ Jum
ix-Xagħra.

28.6.36

Stima mingħand il-kuntrattur Mario Gauci għax-xogħol ta’ manutenzjoni u
upgrading tal-funtana li tinsab fil-ġnien pubbliku quddiem il-Mitħna Ta’
Kola. L-istima tammonta għas-somma ta’ € 4928.51c VAT inkluża.
Il-Kunsill qabel li għandna nerġgħu nitkellmu mal-kuntrattur Mario Gauci
sabiex naraw il-possibilita’ li ssir xi ħaġa isbaħ minn dak li qed jiġi propost
b’anqas spejjeż.
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28.7

Ilmenti mir-residenti

28.7.1

Talba mingħand Anthony Hili ta’ Triq l-Għejun sabiex isiru sinjali li
jipprojbixxu l-ipparkjar quddiem ir-residenza tiegħu fejn preżentament
hemm għalqa. Il-Kunsill qabel li għandna nitolbu lis-Sur Hili sabiex iġib ilpermess ta’ sid l-għalqa tal-faċċata qabel ma nressqu t-talba għallkonsiderazzjoni ta’ Transport Malta.

28.7.2

Talba mingħand Saviour Masini ta’ Triq Qasam ta’ Dun Anton sabiex isiru
sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar madwar metru fuq kull naħa tar-residenza
tiegħu. Il-Kunsill qabel li għandna nressqu din it-talba għallkonsiderazzjoni ta’ Transport Malta.

28.7.3

Talba mingħand Charlie Muscat ta’ Triq Franġisk Camilleri sabiex isiru
sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar madwar metru fuq kull naħa tal-garaxx tarresidenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li għandna nressqu din it-talba għallkonsiderazzjoni ta’ Transport Malta.

28.7.4

Talba mingħand Mario Xerri ta’ Triq Ta’ Ġorf sabiex isir mezz protettiv
mal-faċċata tar-residenza tiegħu peress li l-vetturi qed jagħmlu ħsara filpropjeta’ xħin jimmanuvraw fit-triq. Il-Kunsill qabel li għandna nressqu din
it-talba għall-konsiderazzjoni ta’ Transport Malta.

28.7.5

Talba mingħand Marilyn Xerri ta’ Triq San Ġużepp sabiex titranġa lbankina quddiem ir-residenza tagħha. Ir-residenta qed titlob li tingħata lmaterjal u x-xogħol ser tagħmlu hi. Il-Kunsill qabel li għandna nirreferu din
it-talba lill-Ministeru għal Għawdex.

28.7.6

Talba mingħand Rita Formosa ta’ Triq Għajn Qamar sabiex titranġa rrampa quddiem ir-residenza tagħha. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.

28.7.7

Talba mingħand Paul Azzopardi ta’ Vjal it-Tmienja ta’ Settembru sabiex
Triq Kalipso titranġa bis-siment. Il-Kunsill qabel li għandna ninkarigaw
lill-Perit Edward Scerri sabiex jipprepara stima għal dan ix-xogħol.
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28.7.8

Talba mingħand Reno Refalo ta’ Triq Santa Verna sabiex issir tabella talKeep Clear mal-kantuniera fid-daħla tal-isqaq fejn joqgħod hu. Il-Kunsill
qabel li għandna nressqu din it-talba għall-konsiderazzjoni ta’ Transport
Malta.

28.7.9

Talba sabiex isiru sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar madwar metru fuq kull
naħa tal-garaxx tar-residenza ‘Natalangelo’ fi Triq Ġnejna. Il-Kunsill qabel
li għandna nressqu din it-talba għall-konsiderazzjoni ta’ Transport Malta.

28.7.10

Talba mingħand Carmelo Refalo ta’ Triq it-28 ta’ April 1688 sabiex isiru
sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar faċċata tal-garaxx tar-residenza tiegħu. Irresident ta’ faċċata ta l-awtorizazzjoni bil-miktub sabiex ikunu jistgħu jsiru
dawn is-sinjali. Il-Kunsill qabel li għandna nressqu din it-talba għallkonsiderazzjoni ta’ Transport Malta.

28.7.11

Talba mingħand Kate Portelli ta’ Triq Ġnien Imrik sabiex issir
manutenzjoni bis-siment ta’ passaġġ li hemm fl-inħawi ta’ Triq il-Marġa.
Il-Kunsill qabel li għandna nitolbu lis-Sinjura Portelli sabiex tippreżenta
dikjarazzjoni mid-Dipartiment tal-Artijiet li l-passaġġ imsemmi huwa
pubbliku qabel ma nipproċedu bix-xogħlijiet rikjesti.

28.7.12

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex isir STOP sign fi Triq
Għonqa qabel ma toħroġ għal Triq Ġnien Xibla. Il-Kunsill qabel li għandna
nressqu din it-talba għall-konsiderazzjoni ta’ Transport Malta.

28.8

Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-iskeda ta’ pagamenti

28.8.1

Is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard ippreżenta l-iskeda ta’ pagamenti għallkonsiderazzjoni u l-approvazzjoni tal-Kunsilliera preżenti.

28.8.2

L-iskeda ta’ pagamenti kif preżentata ġiet approvata unanimament bleċċezzjoni tal-pagament tal-Awtorita’ tal-Artijiet li jirrigwardja ddevoluzzjoni tal-belvedere il-kbir li jinsab fil-parti ta’ isfel ta’ Triq Gajdoru.

28.8.3

Il-Kunsill qabel li għandna nitolbu laqgħa mal-Kap Eżekuttiv il-ġdid talAwtorita’ tal-Artijiet rigward dan il-pagament.
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28.9

Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss

28.9.1

Il-laqgħa tal-Kunsill intemmet fit-7.45pm u ġiet aġġornata b’mod unanimu
għal nhar l-Erbgħa 7 ta’ April 2021 fil-5.30pm b’aġenda li tkun komunikata
aktar ‘il quddiem.

IFFIRMATA
Dr. Christian Zammit
Sindku
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