MINUTI
Laqgħa tal-Kunsill Lokali Ix-Xagħra
It-Tmien Leġislatura

Laqgħa Numru Disgħa (09)
18 ta’ Diċembru 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:
Dr. Christian Zammit - Sindku
Aaron Agius – Viċi Sindku
Stefan Bajada - Kunsillier
Victor John Curmi – Kunsillier
Anthony Attard - Kunsillier

ASSENTI B’APOLOĠIJI (Skont Ordni Permanenti 14A (3):
n/a
UFFIĊJAL PREŻENTI:
Ivan Attard – Segretarju Eżekuttiv
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Minuti
Is-Sindku Dr. Christian Zammit ippresieda l-laqgħa.
Fil-bidu tal-laqgħa, is-Sindku, għan-nom tal-Kunsill, feraħ lill-Viċi Sindku Aaron Agius
fl-okkażjoni tat-twelid tat-tieni wild tiegħu u ta l-kondoljanzi lill-iskrivana tal-Kunsill
Manolita Farrugia fit-telfa tan-nanna tagħha.

9.1

Qari tal-ittri ta’ apoloġiji

9.1.1

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

9.2

Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti

9.2.1

Il-Kunsill approva unanimament il-minuti tal-laqgħa numru 08 li saret nhar
it-Tnejn 25 ta’ Novembru 2019 wara li jsiru l-korrezzjonijiet approvati.

9.3

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

9.3.1

Il-Kunsill approva unanimament il-minuti tal-laqgħa tal-lokalita’ li saret
nhar l-Erbgħa 27 ta’ Novembru 2019.
Is-Sindku issuġġerixxa u l-Kunsill qabel unanimanent li kull għaqda tallokalita’ tagħna għandha tkun rappreżentata fil-laqgħa tal-lokalita’. Ser
nibdew nibagħtu invit lil kull għaqda għal din il-laqgħa.
II-Viċi Sindku Aaron Agius propona u l-Kunsill qabel li għandna
navviċinaw lill-għaqdiet sabiex f’każ li jkunu jixtiequ jressqu xi talbiet għal
kollaborazzjoni f’attivitajiet li jorganizzaw, jagħmlu dan minn kmieni
sabiex il-Kunsill ikun jista’ jiddeċiedi dwarhom fil-ħin.

9.4

Approvazzjoni tal-estimi finanzjarji annwali (budget) għas-sena 2020
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9.4.1

Il-Kunsill approva unanimament l-estimi finanzjarji annwali għas-sena
2020. Dawn l-estimi diġa’ ġew ippreżentati lill-pubbliku preżenti waqt illaqgħa tal-lokalita’ skont ma jeżiġi l-Att dwar il-Gvern Lokali.
Fuq proposta tal-Kunsillier Anthony Attard, il-Kunsill qabel unanimament
li mill-1 ta’ Jannar 2020, ir-rendikont tat-tmexxija taċ-Ċentru ta’ Matul ilJum għall-anzjani għandu jersaq għall-approvazzjoni tal-Kunsill f’kull
laqgħa tal-Kunsill.

9.5

Komunikazzjonijiet tas-Sindku

9.5.1

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li ninsabu għaddejjin
b’diskussjonijiet sabiex l-uffiċċju amministrattiv tal-Kunsill jiġi rilokat għal
sit li jkun aċċessibbli għall-persuni anzjani u persuni b’diżabilita’.
Is-Sindku innota li nhar it-Tnejn 9 ta’ Diċembru 2019 saret spezzjoni lillibrerija pubblika minn uffiċjali tal-Malta Libraries fi ħdan il-Ministeru talEdukazzjoni. L-għan ta’ din iż-żjara kien li dawn l-uffiċjali jiċċekkjaw ilbini u jagħtu r-rakkomandazzjoni tagħhom lill-Ministru tal-Edukazzjoni
f’dan ir-rigward. Dan peress li l-Ministru jrid jagħti l-awtorizazzjoni tiegħu
biex l-uffiċċju amministrattiv tagħna jiġi rilokat għal dan il-post.
Is-Sindku qal li qed nistennew risposta f’dan ir-rigward qabel ma
nipproċedu.

9.5.2

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li nhar il-Ġimgħa 6 ta’
Diċembru 2019 ġiet ippubblikata s-sejħa għall-offerta pubblika għallikkummisjonar ta’ masterplan għal-lokalita’ tax-Xagħra inkluż traffic
management plan għaċ-ċentru tal-lokalita’ u Triq Ta’ Ġorf. L-offerti
jibqgħu jintlaqgħu fuq is-sistema online tal-e-tendering sa mhux aktar tard
mill-11.00am tat-Tlieta 7 ta’ Jannar 2020.
Wara diskussjoni, il-Kunsill qabel unanimanent li l-bord ta’ aġġudikazzjoni
għal dan it-tender għandu jiġi iffurmat fil-laqgħa li jmiss.
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9.5.3

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lil-Kunsill li sad-data u l-ħin talgħeluq tas-sottomissjonijiet online għax-xogħol ta’ sistema ta’
illuminazzjoni ġdida għal Vjal it-Tmienja ta’ Settembru, jiġifieri fid9.30am tat-Tlieta 10 ta’ Diċembru 2019, kien hemm kuntrattur wieħed li
tefa’ l-offerta tiegħu.
Is-Sindku qal li l-bord ta’ aġġudikazzjoni li twaqqaf biex jevalwa l-offerti
sottomessi qed jirrakkomanda li dan it-tender jiġi kanċellat u jinħareġ millġdid. Dan peress li l-unika offerta li ġiet sottomessa kienet overbudget
b’madwar € 46,000 u kienet ukoll technically non-compliant.
Il-Kunsill qabel unanimament li għandna nimxu mar-rakkomandazzjoni talbord ta’ aġġudikazzjoni u din l-offerta tinħareġ mill-ġdid wara li jgħaddu lfesti tal-Milied.
Il-Kunsill qabel li, minbarra l-avviż fuq il-Gazzetta tal-Gvern kif titlob ilLiġi, għandna nippubblikaw avviż fuq il-gazzetti lokali li joħorġu nhar ta’
Ħadd biex jippromwovu din is-sejħa għall-offerti.

9.5.4

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li preżentament
għaddej ix-xogħol ta’ asfaltar f’parti minn Triq Ta’ Gajdoru, liema xogħol
qed ikun iffinanzjat mill-Ministeru għal Għawdex.
Is-Sindku qal li nhar is-Sibt 7 ta’ Diċembru 2019 saret laqgħa mill-Ministru
għal Għawdex għall-Kunsilli Lokali Għawdxin li għad għandhom dawn ixxogħlijiet pendenti. Għal din il-laqgħa attenda s-Segretarju Eżekuttiv Ivan
Attard bħala rappreżentant tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra u matulha ġew
diskussi t-timeframes ta’ dawn ix-xogħlijiet.
Is-Sindku innota b’sodisfazzjon li l-Ministeru għal Għawdex aċċetta li
jiffinanzja l-ispiża ta’ madwar € 16,000 li tkopri main ġdid ta’ drenaġġ fi
Triq Ta’ Gajdoru. Il-Kunsill esprima r-radd ta’ ħajr tiegħu lill-Ministeru
għal Għawdex u qabel li tintbagħat ittra ta’ ringrazzjament lill-Ministru lOnor. Dr. Justyne Caruana. Is-Sindku qal li l-kuntrattur Victor Hili huwa
kommess li jiffinalizza x-xogħol fi Triq Ta’ Gajdoru sal-aħħar ta’
Diċembru ħalli immedjatament wara li jgħaddu l-festi, jingħata bidu għax-
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xogħol fi Triq Masri bil-għan li dan ikun finalizzat sal-ewwel ġimgħa ta’
Marzu 2020.
9.5.5

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li nhar il-Ġimgħa 29
ta’ Novembru 2019, ġie iffirmat kuntratt mal-Ministeru għal Għawdex
rigward ix-xogħol ta’ rikostruzzjoni tat-tielet parti ta’ Triq Marsalforn,
liema xogħol jinkludi wkoll il-manutenzjoni tal-bankini fuq iż-żewġ naħat
tat-triq u storm water culvert li jibda minn salib it-toroq fi Triq Masri u
jinżel mat-tul ta’ Triq Marsalforn.
L-istima tax-xogħlijiet involuti kif preparata mill-Perit Edward Scerri
tammonta għas-somma ta’ aktar minn 1.2 miljun Ewro li minnhom 1.1
miljun Ewro ser jiġu iffinanzjati mill-Ministeru għal Għawdex.
Is-Sindku innota li din kienet l-akbar assistenza finanzjarja li qatt irċieva lKunsill Lokali tax-Xagħra fir-rigward ta’ asfaltar jew rikostruzzjoni ta’
toroq fil-lokalita’ u esprima r-ringrazzjament tiegħu lill-Ministru għal
Għawdex, l-Onor. Dr. Justyne Caruana, għall-impenn tagħha f’dan irrigward.
Il-Kunsill qabel unanimament li din l-offerta pubblika għandha tinħareġ
wara li jgħaddu l-festi tal-Milied bit-tama li x-xogħlijiet ikunu jistgħu
jibdew sa Marzu 2020.

9.5.6

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li l-kumpanija Road
Construction Co. Limited li għandha ftehim kuntrattwali mal-Kunsill
Lokali tax-Xagħra għax-xogħol ta’ asfaltar ta’ toroq preżentat l-istimi
relatati max-xogħlijiet ta’ asfaltar ta’ parti minn Triq Ġnien Imrik u parti
minn Triq l-Għar ta’ Ninu. Dawn l-istimi huma kif ġej:
Parti minn Triq Ġnien Imrik - € 57,000 u
Parti minn Triq l-Għar ta’ Ninu - € 14,000.
Wara diskussjoni, il-Kunsill qabel li għalissa għandna niffokaw fuq ilproġetti ta’ toroq li għandna pendenti u fit-tieni kwart tas-sena li ġejja
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nibdew diskussjonijiet mal-Ministeru rigward il-possibilita’ li ningħataw
finanzjament għal dawn it-toroq. Sadanittant, ix-xogħol ta’ asfaltar li jkun
ikkunsidrat ta’ natura urġenti ser isir b’mod temporanju mill-ħaddiema
assenjati magħna.
9.5.7

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li għandna nibdew bittħejjijiet tagħna għall-organizazzjoni tal-attivitajiet relatati mal-Karnival
2020 li ser jiġi ċċelebrat bejn il-Ġimgħa 21 u t-Tlieta 25 ta’ Frar 2020.
Is-Sindku propona li l-programm ta’ attivitajiet tal-Karnival fil-lokalita’
tagħna għandu jsir fuq l-istess linji tas-snin preċedenti, jiġifieri programm
varjat fil-Pjazza ta’ quddiem il-Knisja ta’ Ġesu’ Nazzarenu s-Sibt filgħaxija
mis-7.30pm ‘il quddiem u programm ieħor varjat fi Pjazza l-Vitorja l-Ħadd
minn nofsinhar ‘il quddiem.
Wara diskussjoni, il-Kunsill qabel li għandu jiġi iffurmat sotto-kumitat
organizzattiv li jifformula dan il-programm. Il-Kunsill qabel li, wara li
jgħaddu l-festi tal-Milied, għandna nibagħtu avviż fir-residenzi kollha taxXagħra u fuq il-facebook page tal-Kunsill sabiex naraw x’interess hemm
fost ir-residenti tax-Xagħra li jkunu membri ta’ dan is-sotto-kumitat.

9.5.8

Is-Sindku Dr. Christian Zammit propona u l-Kunsill qabel unanimament li
għandna norganizzaw attivita’ soċjali għall-anzjani Xagħrin li jattendu fiċĊentru ta’ Matul il-Jum nhar l-Erbgħa 15 ta’ Jannar 2020 fl-okkażjoni talfesta ta’ Sant’Anton Abbati. L-attivita’ tibda b’Quddiesa fid-9.00am fiċĊirklu taż-Żgħażagħ u tkompli b’mument soċjali ta’ ħbiberija flimkien. IlKunsilliera kollha huma mistiedna jattendu għal din l-attivita’.

9.5.9

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li ma ġie sottomess lebda appell għad-deċiżjoni tal-bord tal-aġġudikazzjoni rigward l-offerta
pubblika għax-xogħol ta’ manutenzjoni ta’ bankini fil-lokalita’. Fid-dawl
ta’ dan, il-kuntratt mal-kumpanija Prax Concrete Development Limited ser
jiġi iffirmat fil-jiem li ġejjin ħalli immedjatament ikun jista’ jingħata bidu
għax-xogħol li ilu pendenti minn Mejju li għadda.

9.5.10

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li kien f’kuntatt malKunsilli ta’ Mergo fl-Italja u Chevaigné fi Franza rigward il-possibilita’ li
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jiġi organizzat skambju kulturali ta’ żgħażagħ. Huwa propona u l-Kunsill
qabel li għandna ninkarigaw lill-Kunsillier Stefan Bajada bħala l-Kunsillier
responsabbli miż-żgħażagħ sabiex jiċċekkja x’fondi nistgħu nakkwistaw
f’dan ir-rigward.
9.5.11

Il-Viċi Sindku Aaron Agius ta aġġornament qasir dwar laqgħa li hu kellu
mas-Sindku ta’ Campagnano fl-Italja nhar is-Sibt 14 ta’ Diċembru 2019 flassenza tas-Sindku. Huwa qal li is-Sindku ta’ Campagnano li kien
Għawdex fuq stedina tal-Kunsill Lokali ta’ Għajnsielem huwa interessat li
l-lokalita’ tagħna tagħmel ġemellaġġ magħhom peress li hemm ħafna
affarijiet komuni bejnietna.
Wara diskussjoni, il-Kunsill qabel li għandna nibagħtu komunikazzjoni
formali lill-Kunsill ta’ Campagnano biex nuru l-interess tagħna li nibdew
relazzjoni ta’ ħbiberija magħhom. Fid-dawl ta’ dan, is-Sindku propona u lKunsill qabel li għandna nistiednu delegazzjoni ta’ tliet persuni minn dan
il-Kunsill fl-Italja sabiex jattendu għall-edizzjoni li jmiss tal-festival tat-tin
u prodotti tipiċi Maltin li ser isir nhar il-Ħadd 12 ta’ Lulju 2020 u naraw kif
nistgħu nimxu f’dan ir-rigward.

9.5.12

Is-Sindku Dr. Christian Zammit għamel riferenza għal korrispondenza li
ntbagħtet mill-Kunsill Lokali taż-Żurrieq Malta li fiha dan il-Kunsill
wieġeb b’mod pożittiv għall-interess li wrejna aħna biex nibdew ftehim ta’
ħbiberija magħhom.
In viża ta’ dan, il-Kunsill qabel unanimament li għandna nistiednu lillKunsilliera tal-Kunsill Lokali taż-Żurrieq għal laqgħa kordjali nhar is-Sibt
18 ta’ Jannar 2020 fl-10.00am fl-uffiċċju amministrattiv tagħna. Dan sabiex
nibdew diskussjonijiet dwar attivitajiet u inizjattivi oħrajn li jistgħu jiġu
organizzati għar-residenti ta’ dawn iż-żewġ lokalitajiet.

9.6

Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsilliera

9.6.1

Il-Kunsillier Victor Curmi staqsa dwar xi żvilupp kien hemm fuq ix-xogħol
ta’ asfaltar fi Triq Ta’ Ġorf, liema xogħol qed isir mill-Ministeru għal
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Għawdex. Il-Kunsill qabel li għandna nitolbu aġġornament lis-Sur Lorry
Apap, Assistent Direttur fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex.
9.6.2

Il-Kunsillier Victor Curmi propona li nixtru van żgħir elettriku u npoġġu
żewġ ħaddiema jieħdu ħsiebha. Dan sabiex jipprovdi servizzi bażiċi lirresidenti anzjani li jsibu diffikulta’ biex joħorġu minn djarhom għall-qadjiet
ta’ kuljum. Il-Kunsill qabel li għandna niċċekkjaw jekk hux ser ikun hemm
xi skema finanzjarja min-naħa tal-Ministeru tat-Trasport biex tkun tista’ tiġi
iffinanzjata din l-inizjattiva.

9.6.3

Il-Kunsillier Victor Curmi propona li jiġu introdotti ash trays tas-sigaretti fi
Pjazza l-Vitorja. Il-Kunsill qabel li għandna niċċekkjaw mal-Ministeru talAmbjent rigward il-proposta li jiġu modifikati l-għotien tal-bins eżistenti
ta’ Pjazza l-Vitorja sabiex dawn jiġu ash trays ukoll.

9.6.4

Il-Kunsillier Victor Curmi staqsa dwar il-possibilita’ li jiġi miżjud
communal reserved parking bay għall-persuni b’diżabilita’ fi Pjazza lVitorja. Wara diskussjoni, il-Kunsill qabel li għandna nistennew l-eżitu talmasterplan li ser jiġi ifformulat fix-xhur li ġejjin.

9.6.5

Il-Kunsillier Victor Curmi staqsa dwar xi żvilupp kien hemm fuq it-talba li
ressaqna sabiex isiru żewġ zebra crossings ġodda fi Vjal it-Tmienja ta’
Settembru. Is-Sindku wieġeb li fil-preżent għadna qed nistennew risposta
min-naħa ta’ Transport Malta.

9.6.6

Il-Kunsillier Victor Curmi staqsa dwar is-sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar
li hemm fil-bidu ta’ Triq l-Arċipriet Ġużepp Diacono. Huwa propona li
jitneħħew parti minn dawn is-sinjali b’tali mod li jitħalla spazju għallparkeġġ ta’ żewġ karozzi. Wara diskussjoni, il-Kunsill iddeċieda li din iddeċiżjoni għandha titħalla f’idejn il-kumpanija li ser tirbaħ it-tender talmasterplan.

9.6.7

Il-Kunsillier Victor Curmi staqsa dwar xi żvilupp kien hemm fuq ilproposta tiegħu li tingħata assistenza finanzjarja lir-residenti li jkunu
jixtiequ jinstallaw sistema ta’ reverse osmosis fid-djar tagħhom. Is-Sindku
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wieġeb li qed nistennew risposta min-naħa tad-Dipartiment tal-Gvern
Lokali.
9.6.8

Il-Kunsillier Victor Curmi staqsa dwar xi żvilupp kien hemm fuq ilproposta tiegħu li jsir użu ta’ materjal riċiklabbli waqt l-attivitajiet
organizzati mill-għaqdiet soċjali tal-lokalita’ tagħna. Il-Kunsill qabel li
għandna nibagħtu ittra lill-għaqdiet kollha tar-raħal tagħna sabiex
inħeġġuhom jagħmlu dan.

9.6.9

Il-Kunsillier Victor Curmi staqsa dwar xi żvilupp kien hemm fuq ilproposta tiegħu li jiġi ingaġġat EU fund officer mal-Kunsill Lokali taxXagħra biex jassista fl-applikazzjonijiet għall-fondi Ewropej. Is-Sindku
wieġeb li qed nistennew risposta min-naħa tad-Dipartiment tal-Gvern
Lokali.

9.6.10

Il-Kunsillier Victor Curmi staqsa dwar is-sitwazzjoni attwali perikoluża fi
Triq ir-Rabat li mix-Xagħra twassal għall-Belt Victoria. Il-Kunsill qabel li
għandna niġbdu l-attenzjoni tal-Ministeru għal Għawdex peress li din hija
triq arterjali.

9.6.11

Il-Kunsillier Victor Curmi staqsa dwar xi żvilupp kien hemm fuq it-talba li
għamilna sabiex isir l-upgrading neċessarju tal-latrina pubblika fi Vjal itTmienja ta’ Settembru maġenb l-uffiċċju amministrattiv tal-Kunsill. IlKunsill qabel li għandna nibagħtu reminder lis-Sur Joseph Cutajar, Direttur
ta’ Eko-Għawdex fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex.

9.6.12

Il-Kunsillier Victor Curmi staqsa dwar xi żvilupp kien hemm fuq it-talba li
għamilna bħala Kunsill sabiex il-ġabra tal-borża s-sewda tal-iskart nhar ta’
Sibt tibqa’ għaddejja matul is-sena kollha. Is-Sindku wieġeb li din ilmaterja ser tittella’ quddiem il-Parlament wara l-20 ta’ Jannar 2020 peress
li jrid jinbidel l-avviż legali relatat.

9.6.13

Il-Kunsillier Victor Curmi staqsa xi żvilupp kien hemm fuq it-talba tagħnsa
biex jiġi estiż is-servizz tal-wi-fi fi Pjazza l-Vitorja. Qed nistennew risposta
min-naħa tal-Awtorita’ Maltija għall-Komunikazzjoni (MCA).

Minuti tal-Kunsill Lokali Ix-Xagħra – Laqgħa Numru 09 – It-Tmien Leġislatura

18 ta’ Diċembru 2019

9

9.6.14

Il-Kunsillier Victor Curmi staqsa dwar xi żvilupp kien hemm fuq it-talba
tagħna sabiex il-lokalita’ tagħna tiġi użata bħala proġett pilota li fiha jiġi
introdott il-kunċett ta’ community policing f’Għawdex. Is-Sindku wieġeb li
qed nistennew risposta min-naħa tal-Kummissarju tal-Pulizija u l-Ministeru
tal-Intern u s-Sigurta’ Nazzjonali.

9.6.15

Il-Kunsillier Victor Curmi staqsa dwar xi żvilupp kien hemm fuq it-talba
tagħna sabiex jiġi installat outdoor gym equipment fil-ġnien quddiem ilMitħna Ta’ Kola u biex tiġi irranġata l-funtana li hemm fl-istess ġnien
pubbliku. Is-Sindku wieġeb li qed nistennew l-istimi relatati qabel ma
jitressqu għall-approvazzjoni tal-Kunsill.

9.6.16

Il-Kunsillier Victor Curmi staqsa dwar xi żvilupp kien hemm fuq it-talba
tagħna sabiex jitranġa xi playing equipment li jinsab fil-playing field ta’
Vjal it-Tmienja ta’ Settembru. Is-Sindku wieġeb li qed nistennew l-istimi
relatati għal dan ix-xogħol.

9.6.17

Il-Kunsillier Victor Curmi staqsa dwar xi żvilupp kien hemm fuq ix-xogħol
ta’ restawr tan-niċċa tal-Madonna tal-Erwieħ li tinsab fuq ir-riħ taċċimiterju parrokkjali tax-Xagħra. Is-Sindku wieġeb li qed nistennew listima mingħand il-Perit tal-Kunsill, Edward Scerri.

9.7

Qari tal-Korrispondenza

9.7.1

E-mail mingħand Miriam Xerri li fiha qed titlob il-kollaborazzjoni talKunsill Lokali tax-Xagħra sabiex tkun tista’ torganizza sessjonijiet ta’ yoga
u keep fit għar-residenti minn tmintax-il sena ‘l fuq fis-sala tal-Azzjoni
Kattolika. Il-Kunsill qabel li dawn is-sessjonijiet għandhom jiġu
organizzati.

9.7.2

Direttiva numru 6/2019 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali
intitolata ‘Procurement Plan’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

9.7.3

E-mail mill-Ministeru tat-Turiżmu li fiha qed jinforma lill-Kunsill Lokali
tax-Xagħra li l-applikazzjoni tagħna għall-EDEN award for Health and
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Wellbeing Tourism ġiet klassifikata bħala runner-up. Il-Kunsill innota lkontenut.
9.7.4

E-mail mill-Ministeru għal Għawdex b’informazzjoni dwar l-avveniment
Tutti Frutti li ser jiġi organizzat nhar il-Ħadd 19 ta’ Jannar 2020 ġewwa
Villa Rundle, il-Belt Victoria. Il-Kunsill innota l-kontenut.

9.7.5

Ċirkulari numru 135/2019 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘LCA Christmas Gathering’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

9.7.6

E-mail mir-Reġjun Għawdex b’informazzjoni dwar l-Achievers Grant
Scheme imnedija mis-Segretarjat Parlamentari għar-Riformi, Ċittadinanza u
Simplifikazzjoni ta’ Proċessi Amministrattivi. Il-Kunsill innota l-kontenut.

9.7.7

Direttiva numru 7/2019 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali
intitolata ‘Risk Assessment tal-Playing Fields madwar Malta u Għawdex’.
Il-Kunsill innota l-kontenut.

9.7.8

E-mail mingħand Dr. Jonathan Mintoff, data protection officer tal-Kunsill
Lokali tax-Xagħra, li fiha qed jinforma lill-Kunsill li informazzjoni dwar
persuni privata li tkun inġabret għal skop speċifiku ma tistax tintuża għal
skop ulterjuri. Il-Kunsill innota l-kontenut.

9.7.9

E-mail mingħand Anthony Gatt b’informazzjoni dwar ktieb ġdid intitolat
‘Monumenti u Busti fil-Gżejjer Maltin’ li għadu kemm ġie ippubblikat
mill-BDL. Il-Kunsill qabel li għandu jixtri kopja ta’ dan il-ktieb għalliberija pubblika.

9.7.10

E-mail mill-Uffiċċju tal-President li fiha qed jinforma lill-Kunsill li,
minħabba ċirkustanzi li m’għandniex kontroll fuqhom, l-E.T. il-President
ta’ Malta mhux ser ikun jista’ jattendi għall-Kunċert tal-Milied organizzat
mill-Kunsill nhar is-Sibt 28 ta’ Diċembru 2019. Il-Kunsill innota lkontenut.

9.7.11

E-mail mingħand Radu Gheorghe li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni talKunsill fl-oganizazzjoni ta’ fitness classes għall-adulti minn Jannar sa Lulju
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2020. Il-Kunsill aċċetta li jikkollabora fl-organizazzjoni ta’ dawn issessjonijiet fuq l-istess linji tas-snin preċedenti.
9.7.12

Ċirkulari mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali bil-minuti tal-laqgħa talEżekuttiv nru. 25 u l-laqgħa nru. 26 tal-istess Assoċjazzjoni. Il-Kunsill
innota l-kontenut.

9.7.13

Ċirkulari numru 22/2019 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali
intitolata ‘Onorarju u Allowances, Attendenza għal-Laqgħat tal-Kunsilli,
Ħinijiet tal-Laqgħat tal-Kunsill’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

9.7.14

E-mail mill-kumpanija Wasteserv li fiha qed tinforma lill-Kunsilli Lokali
ta’ Malta u Għawdex li f’jum il-Milied u f’jum l-Ewwel tas-Sena mhux ser
isir ġbir ta’ skart organiku. Ser nieħdu ħsieb ninfurmaw lir-residenti b’dan
l-arranġament.

9.7.15

E-mail mingħand George Refalo, Segretarju Eżekuttiv tar-Reġjun
Għawdex, li fiha qed jinforma lill-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex li l-Gozo
CCU Foundation qed tagħti b’donazzjoni Automated External Defribillator
(AED) lil kull Kunsill Lokali ta’ Għawdex. Il-Kunsill Lokali tax-Xagħra
diġa’ wera l-interess tiegħu f’din il-materja u tlabna li jiġi provdut dan lapparat elettroniku biex jiġi installat fi Pjazza l-Vitorja.

9.7.16

E-mail mingħand George Refalo, Segretarju Eżekuttiv tar-Reġjun
Għawdex, li fiha qed jinforma lill-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex li l-ġabra
tal-ħġieġ se tibqa’ ssir kull l-ewwel Ħamis tax-xahar sakemm jiġi
ippubblikat l-Avviż Legali li jbiddel il-ġurnata għall-ewwel Ġimgħa taxxahar. Il-Kunsill innota l-kontenut.

9.7.17

E-mail mingħand il-Kunsillier Stefan Bajada li fiha qed jipproponi li bħala
Kunsill għandna nibagħtu ittra sabiex nifirħu lis-Sinjorina Giuseppina
Galea li kienet fost dawk li ngħataw midalji għall-qadi tar-Repubblika. IlKunsill qabel unanimament ma’ din il-proposta.

9.7.18

E-mail mingħand Marlene Mejlak, Segretarja tal-Kumitat għall-Ismijiet tatToroq għal Għawdex, li fiha qed tinforma lill-Kunsill li t-talba tagħna
sabiex ikun hawn triq fix-Xagħra li tissemma għall-Isqof Davide Cocco
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Palmeri ma ġietx aċċettata peress li diġa’ jeżistu toroq f’lokalitajiet oħra
madwar Malta u Għawdex li huma msemmija għal dan l-Isqof. Il-Kunsill
innota l-kontenut.
9.7.19

Talba 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 ta’ attivita’ għal żmien il-Milied fil-komunita’
tan-Nazzarenu. Il-Kunsill qabel li għandna nitolbu lil Dun Anton Refalo
Rapa sabiex jispeċifika dak li qed jitlob.

9.7.20

Talba mingħand il-Fondazzjoni JP2 li fiha din il-Fondazzjoni qed titlob ilkollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra fl-organizazzjoni ta’ Kunċert
tal-Milied bis-sehem tas-sassofonista Xagħri Philip Attard nhar il-Ġimgħa
27 ta’ Diċembru 2019. Il-Kunsill qabel li għandu jikkollabora florganizazzjoni ta’ din l-attivita’ mużikali bi spiża li ma teċċedix is-somma
ta’ € 200.

9.8

Ilmenti mir-residenti

9.8.1

Talba mingħand Anton Micallef sabiex isiru sinjali li jipprojbixxu lipparkjar madwar metru fuq kull naħa tal-garaxx tar-residenza tiegħu. IlKunsill qabel li għandna nibagħtu din it-talba għall-approvazzjoni ta’
Transport Malta.

9.8.2

Talba mingħand Peter Theuma sabiex jitgħolla l-bin li hemm ħdejn id-dħul
tat-Tempji tal-Ġgantija. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

9.8.3

Talba mingħand Kathleen Imelda Buttigieg 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.

9.8.4

Talba mingħand Joseph Formosa sabiex jiġu rilokati għal post ieħor is-siġar
taż-żebbuġ li jinsabu fi Triq John Otto Bayer. Il-Kunsill ma aċċettax din ittalba.
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9.8.5

Talba mingħand Victor Bajada sabiex isir culvert li jilqa’ l-ilma tax-xita fi
Triq tal-Qaċċa. Il-Kunsill qabel li għandna nitolbu stima mingħand il-Perit
Edward Scerri.

9.8.6

Talba mingħand Jesmond Farrugia għan-nom tal-Kumitat tax-Xagħra
United Football Club sabiex issir communal loading / unloading bay
quddiem il-każin tal-futbol fi Triq l-Arċipriet Ġużepp Diacono. Il-Kunsill
qabel li għandna nibagħtu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport
Malta.

9.8.7

Talba mingħand William Agius sabiex issir bozza ġdida mal-blokka Ramla
Court fi Triq Ta’ Gajdoru. Il-Kunsill qabel li għandna nressqu din it-talba
għall-approvazzjoni tal-Korporazzjoni Enemalta.

9.8.8

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex jitranġaw ħitan tassejjieħ imwaqqgħin fi Triq San Marzjal u Triq is-Sellum. Il-Kunsill qabel li
għandna nirrappurtaw dawn il-ħitan bis-sistema tal-Gvern Ċentrali.

9.8.9

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex jitranġa ħajt tal-kantun
li qed jaqa’ fi Triq it-Tafla. Il-Kunsill qabel li għandna nirrappurtaw dan ilħajt bis-sistema tal-Gvern Ċentrali.

9.8.10

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex isir xogħol ta’ tiswija
urġenti f’żewġ partijiet fi Triq Għajn Wajtar u Triq Għajn Meddew. IlKunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir mill-kuntrattur Peter Paul Said.

9.8.11

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex titranġa bozza li ilha
mitfija għal diversi ġimgħat ħdejn ir-roundabout fil-limiti tal-Knisja Ta’
Ħamet. Il-Kunsill qabel li għandna niġbdu l-attenzjoni tal-kuntrattur
Richard Cauchi dwar din il-materja.

9.8.12

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex nikkordinaw kors malBank of Valletta rigward l-użu tal-internet key eċċ għar-residenti anzjani u
dawk li ma jafux jużaw il-kompjuter. Il-Kunsill aċċetta din it-talba.
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9.9

Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-iskeda ta’ pagamenti

9.9.1

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

9.9.2

L-iskeda ta’ pagamenti kif preżentata ġiet approvata unanimament. Il-Viċi
Sindku Aaron Agius ma approvax il-pagament tal-Perit Edward Scerri li
jirrigwarda l-contract management fees fuq ix-xogħol ta’ asfaltar bis-siment
li sar fi Triq Għajn Wajtar u Triq Għajn Meddew sakemm isiru x-xogħlijiet
ta’ tiswija relatata f’dawn iż-żewġ toroq.

9.10

Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss

9.10.1

Il-laqgħa tal-Kunsill intemmet fit-8.15pm u ġiet aġġornata b’mod unanimu
għal nhar l-Erbgħa 22 ta’ Jannar 2020 fil-5.30pm b’aġenda li tkun
komunikata aktar ‘il quddiem.

IFFIRMATA

Dr. Christian Zammit
Sindku
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