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

Laqgħa Numru Għaxra (10)
22 ta’ Jannar 2020
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
Victor John Curmi – Kunsillier
Anthony Attard - Kunsillier

ASSENTI B’APOLOĠIJI (Skont Ordni Permanenti 14A (3):
Stefan Bajada - Kunsillier

UFFIĊJAL PREŻENTI:
Ivan Attard – Segretarju Eżekuttiv
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Minuti
Is-Sindku Dr. Christian Zammit ippresieda l-laqgħa.

10.1

Qari tal-ittri ta’ apoloġiji

10.1.1

Is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard ippreżenta u qara l-ittra ta’ apoloġija
tal-Kunsillier Stefan Bajada li ma setax jattendi għal din il-laqgħa
minħabba raġunijiet ta’ mard.

10.1.2

Il-Kunsill qabel unanimament li l-Kunsillier Stefan Bajada għandu jiġi
skużat.

10.2

Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti

10.2.1

Il-Kunsill approva unanimament il-minuti tal-laqgħa numru 09 li saret nhar
l-Erbgħa 18 ta’ Diċembru 2019.

10.3

Komunikazzjonijiet tas-Sindku

10.3.1

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 d-Dipartiment tal-Gvern Lokali qiegħed jipproċessa ttalba tagħna sabiex ningħataw awtorizazzjoni min-naħa tal-Ministeru talKunsilli Lokali, l-Onor. Jose’ Herrera, sabiex l-uffiċċju amministrattiv talKunsill jiġi rilokat temporanjament għal-librerija pubblika fi Triq it-Tiġrija.

10.3.2

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li sad-data u l-ħin talgħeluq tas-sottomissjonijiet online għall-ikkummissjonar ta’ masterplan
taċ-ċentru tal-lokalita’ u Triq Ta’ Ġorf, kien hemm żewġ kumpaniji li
tefgħu l-offerti tagħhom.
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Fid-dawl ta’ dan, huwa propona u l-Kunsill qabel unanimament li għandu
jitwaqqaf bord ta’ aġġudikazzjoni li jevalwa l-offerti sottomessi, liema bord
ikun iffurmat mis-Sur William Sultana bħala chairman, Dr. Larry Formosa
LLD, il-Perita Mariella Xuereb u l-Perit Johann Camilleri bħala evaluators
u Ivan Attard bħala Segretarju tal-Bord.
Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li għandna nitolbu formalment lillMinisteru għal Għawdex sabiex jassistina finanzjarjament f’dan ilmasterplan tant importanti għal-lokalita’ tagħna.
10.3.3

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lil-Kunsill li t-tender talilluminazzjoni fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru li kellu jiġi kanċellat wara li
kien hemm offerent wieħed li kien overbudget b’39% ser jerġa’ jinħareġ filjiem li ġejjin. Dan skont ma diġa’ ġie deċiż fil-laqgħa preċedenti talKunsill. Se nżidu aktar pubbliċita’ ta’ dan it-tender.

10.3.4

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.
Huwa qal li jinsab infurmat li dan ix-xogħol wasal fl-aħħar fażijiet tiegħu
tant li fil-jiem li ġejjin ser tingħata l-ewwel kisja tarmak.
Wara li jintemm dan ix-xogħol, ser jingħata bidu immedjatament għaxxogħol ta’ asfaltar fi Triq Masri. Il-Kunsill qabel li qabel nibdew dan ixxogħol għandna nagħmlu laqgħa ma’ Transport Malta sabiex jiġi diskuss
pjan għall-iddevjar tat-traffiku waqt il-perijodu li matulu jkunu jsiru dawn
ix-xogħlijiet.

10.3.5

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li fil-jiem li ġejjin ser
tiġi ippubblikata l-offerta għax-xogħol ta’ rikostruzzjoni tat-tielet parti ta’
Triq Marsalforn, liema xogħol ser ikun iffinanzjat mill-Ministeru għal
Għawdex. Dan skont kif ġie deċiż fil-laqgħa preċedenti tal-Kunsill.
Is-Sindku innota li tlabna lill-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma, ilKorporazzjoni Enemalta, il-kumpanija GO plc u l-kumpanija Melita plc
sabiex jivverifikaw jekk hux ser isiru xi xogħlijiet min-naħa tagħhom f’din
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il-parti tat-triq ħalli ma jkunx hemm intoppi waqt l-implimentazzjoni ta’
dan il-proġett maġġuri fil-lokalita’ tagħna.
Fuq proposta tal-Kunsillier Victor Curmi, il-Kunsill qabel ukoll li għandna
niċċekkjaw mad-Dipartiment tat-Trenching sabiex naraw jekk hux ser isiru
drainage house connections privati f’din il-parti tat-triq ħalli dawn isiru
waqt l-implimentazzjoni tal-proġett.
10.3.6

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li ninsabu għaddejin
bil-preparamenti tagħna għall-organizazzjoni tal-attivitajiet relatati malKarnival 2020 li ser jiġi ċċelebrat bejn il-Ġimgħa 21 u t-Tlieta 25 ta’ Frar
2020.
Is-Sindku propona li l-programm għandu jitfassal fuq l-istess linji tas-snin
preċedenti, jiġifieri attivita’ is-Sibt filgħaxija fil-pjazza quddiem il-Knisja
ta’ Ġesu’ Nazzarenu u attivita’ oħra prinċipali nhar Ħadd il-Karnival minn
nofsinhar ‘il quddiem fi Pjazza l-Vitorja.
Il-Kunsillier Victor Curmi propona li għandna nistiednu lill-Banda Victory
biex tipparteċipa fil-programm li jsir fin-Nazzarenu bil-għan li nagħtu
spinta lil din l-attivita’. Ser niċċekkjaw mal-Banda Victory rigward din ilpossibilita’.
Bħala preżentaturi waqt dawn iż-żewġ attivitajiet, il-Kunsill qabel li
għandna nistiednu lis-Sinjura Francesca Zarb għall-programm tas-Sibt u lil
Ron u Svetlana Muscat għall-programm tal-Ħadd.

10.3.7

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li għandna nibdew bilpreparamenti tagħna għall-organizazzjoni tal-festival tat-tin u prodotti tipiċi
Maltin li huwa skedat li jsir nhar il-Ħadd 12 ta’ Lulju 2020.
Is-Sindku informa lill-Kunsill li nhar il-Ġimgħa 10 ta’ Jannar saret laqgħa
mal-Ministru għal Għawdex l-Onor. Dr. Justyne Caruana rigward dan ilfestival. Għal din il-laqgħa attenda hu flimkien mas-Segretarju Eżekuttiv
Ivan Attard.
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Fid-dawl tal-iżviluppi politiċi li seħħew fil-ġimgħat li għaddew u
sussegwentament il-ħatra tal-Ministru l-ġdid għal Għawdex l-Onor. Clint
Camilleri, il-Kunsill qabel li għandna nitolbu formalment assistenza
finanzjarja għal dan l-avveniment.
Il-Kunsill qabel li għandna nibdew nibagħtu l-istediniet lill-Kunsilli
barranin għal din l-attivita’ – tliet rappreżentanti mill-Kunsill ta’ San
Michele Salentino, żewġ rappreżentanti mill-Kunsill ta’ Domus De Maria u
Atessa u tliet rappreżentanti mill-Kunsill ta’ Carmignano fl-Italja.
Il-Kunsill qabel li għandu jiffinanzja s-servizz ta’ akkomodazzjoni għal
żewġ iljieli bejn il-Ġimgħa 10 u l-Ħadd 12 ta’ Lulju 2020 wara li jkunu
nħarġu l-kwotazzjonijiet skont ma jitolbu r-regolamenti finanzjarji talKunsilli Lokali.
10.3.8

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
jiġi organizzat skambju kulturali ta’ żgħażagħ. Huwa qal li dawn iż-żewġ
Kunsilli huma entużjasti ħafna li jagħmlu dawn l-iskambji magħna.
Fid-dawl ta’ dan, il-Kunsill qabel li għandna ninkarigaw lill-Kunsillier
Stefan Bajada sabiex jikkomunika mal-Kunsill ta’ Mergo u Chevaigné
rigward il-possibilita’ li napplikaw għall-finanzjament biex inkunu nistgħu
norganizzaw dan il-proġett.
Is-Sindku innota wkoll li s-Sindku ta’ Cisano Bergamasca fl-Italja wera linteress tal-Kunsill tiegħu li jagħmel ġemellaġġ mal-lokalita’ tagħna
minħabba diversi affarijiet komuni li jeżistu bejn dawn iż-żewġ lokalitajiet.
Il-Kunsill qabel li għandna nibagħtu formalment lill-Kunsill ta’ Cisano
Bergamasca bl-interess tagħna li nibdew proċess ta’ ġemellaġġ u nistaqsu
dwar il-possibilita’ li delegazzjoni mill-Kunsill tagħna titla’ għal żjara ta’
familjarizazzjoni.
Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li għandna nibagħtu ittra formali lillKunsill ta’ Campagnano fl-Italja sabiex nuru l-interess tagħna li nibdew
relazzjoni ta’ ħbiberija ma’ dan il-Kunsill. Dan wara l-laqgħa li saret fl-14
ta’ Diċembru 2019 fil-Kunsill Lokali tagħna.
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Is-Sindku Dr. Christian Zammit innota wkoll li l-belt ta’ Sparta fil-Greċja
din is-sena qed tfakkar ċentinarju importanti fl-istorja tagħha. Fid-dawl ta’
dan, huwa propona u l-Kunsill qabel li għandna niktbu formalment lisSegretarjat Internazzjonali ta’ Bliet fl-Ewropa li għandhom siti ta’ wirt
storiku dinji sabiex naraw il-possibilita’ li nibdew relazzjoni ta’ ħbiberija
ma’ din il-belt fid-dawl tad-diversi siti ta’ interess storiku li nsibu fillokalita’ tagħna.
10.3.9

Il-Kunsill iddiskuta l-performance appraisals tas-Segretarju Eżekuttiv Ivan
Attard u l-impjegati klerikali fl-uffiċċju amministrattiv tal-Kunsill għassena 2019.
Is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard irtira mil-laqgħa sabiex tkun tista’ ssir
diskussjoni libera bejn il-Kunsilliera. B’hekk il-laqgħa ġiet sospiża fis6.50pm.
Wara li l-laqgħa tkompliet, il-Kunsill qabel unanimament li s-Segretarju
Eżekuttiv Ivan Attard għandu jieħu full performance bonus ta’ 10% filwaqt
li l-Assistant Principal Josephine Sultana u l-Uffiċjal Eżekuttiv Manolita
Farrugia jieħdu full performance bonus ta’ 6% kull waħda.
Fuq proposta tal-Kunsillier Victor Curmi, il-Kunsill qabel li għandna nuru
rikonoxximent lis-Sinjura Josephine Sultana li ilha sservi bħala impjegata
tal-Kunsill sa mit-2 ta’ Jannar 1995. Dan ser isir permezz ta’ għoti ta’
plakka kommemorattiva li ser tingħata lis-Sinjura Sultana waqt iċċerimonja ta’ Jum ix-Xagħra f’April li ġej.

10.3.10

Is-Sindku Dr. Christian Zammit propona u l-Kunsill qabel unanimament li
għandna napplikaw għall-fondi tal-iskema CIES (Community Inclusive
Employment Scheme) sabiex inkunu nistgħu noħorġu sejħa għal office
helper li tkun tista’ toffri s-servizzi tagħha fil-librerija pubblika tagħna.
B’din l-inizjattiva, il-Kunsill ikun qed jgħin biex persuni bi bżonnijie
speċjali jkunu jistgħu jidħlu fid-dinja tax-xogħol.

10.3.11

Il-Kunsill iddeċieda li għandna nitolbu lir-Reġjun Għawdex sabiex ma
nibqgħux parteċipi fil-kuntratt li l-istess Reġjun għandu mal-kumpanija
Galea Curmi Engineering Consultants għan-nom tal-Kunsilli Lokali
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Għawdxin, liema kuntratt huwa skadut, għal servizz ta’ contract
management fuq is-sistema tad-dwal tat-toroq.
Il-laqgħa tal-Kunsill ġiet sospiża fis-7.00pm sabiex il-Kunsill ikun jista’
jiddiskuti xi punti ma’ żewġ residenti. Il-laqgħa kompliet fis-7.07pm.

10.4

Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsilliera

10.4.1

Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar xi żvilupp kien hemm fuq ixxogħol ta’ tiswija li kellu jsir fi Triq Għajn Wajtar. Is-Sindku wieġeb li
jinsab infurmat li dan ix-xogħol ser isir mill-kuntrattur Peter Paul Said filjiem li ġejjin.

10.4.2

Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar xi possibilita’ li tiġi irranġata laħħar parti ta’ Triq Għajn Wajtar (il-parti li ma kinitx inkluża fix-xogħol li
sar mill-proġett b’finanzjament tal-Miżura 4.3). Il-Kunsill qabel li din ilparti tat-triq għandha titranġa mill-kuntrattur Peter Paul Said waqt li jkun
qed jagħmel ix-xogħol imsemmi f’10.4.1.

10.4.3

Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar xi żvilupp kien hemm fuq ittiswija tal-funtana fil-ġnien quddiem il-Mitħna Ta’ Kola. Is-Sindku wieġeb
li qed nistennew l-istima mingħand il-kuntrattur Mario Gauci.

10.4.4

Il-Kunsillier Victor Curmi staqsa dwar xi żvilupp kien hemm fuq id-diversi
materji li semma hu fil-laqgħa preċedenti tat-18 ta’ Diċembru 2019. IsSindku wieġeb li uħud minnhom diġa’ ġew implimentati filwaqt li oħrajn
għadna qed nistennew risposta mid-Dipartiment konċernat.

10.4.5

Il-Kunsillier Victor Curmi staqsa dwar il-possibilita’ li jiġi organizzat
seminar informattiv dwar il-ħtieġa ta’ nutrizzjoni tajba. Il-Kunsill qabel li
dan is-seminar għandu jiġi organizzat qrib l-attivitajiet ta’ Jum ix-Xagħra
f’April li ġej.
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10.5

Qari tal-Korrispondenza

10.5.1

Ittra mingħand l-artist Xagħri Mario Agius li fiha qed jitlob ilkollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra fl-organizazzjoni ta’
esebizzjoni li ser issir fil-Belt Valletta f’April 2020. Il-Kunsill qabel li
għandu jikkollabora fl-organizazzjoni ta’ din l-attivita’ bi spiża li ma
teċċedix is-somma ta’ € 150.
Il-Kunsill qabel li għandna neżiġu lill-għaqdiet u individwi li magħhom
inkunu ikollaborajna sabiex ikunu preżenti għall-attivita’ ta’ Jum ix-Xagħra
f’April u l-laqgħa ġenerali annwali f’Novembru b’att reċiproku.

10.5.2

Direttiva numru 08/2019 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali
intitolata ‘Servizz ta’ Knis fil-Lokalitajiet’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

10.5.3

Ċirkulari 23/2019 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali intitolata
‘Allokazzjoni Finanzjarja għall-2020’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

10.5.4

E-mail mill-Ministeru għal Għawdex li fiha qed jitlob informazzjoni
rigward attivitajiet li ser jiġu organizzati f’Għawdex matul żmien il-Għid
bejn il-Ġimgħa 13 ta’ Marzu u l-Ħadd 12 ta’ April 2020. Il-Kunsill innota lkontenut.

10.5.5

E-mail mill-Ministeru għal Għawdex b’informazzjoni dwar skema ġdida li
tnediet mill-istess Ministeru bil-għan li tiġi indirizzata l-popolazzjoni talqtates fil-lokalitajiet tagħna. Il-Kunsill innota l-kontenut.

10.5.6

E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha qed jinfurmana li t-talba
tagħna sabiex l-uffiċċju amministrattiv tal-Kunsill jiġi rilokat għal-librerija
pubblika ser tiġi proċessata. Il-Kunsill innota l-kontenut.

10.5.7

E-mail mingħand Marvic Gauci li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni talKunsill Lokali tax-Xagħra fl-organizazjoni ta’ attivita’ tal-ġimnastika fillokalita’ tagħna. Il-Kunsill qabel li għandna nitolbu lis-Sur Gauci sabiex
jagħtina aktar dettalji dwar dak li qed jipproponi.
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10.5.8

Ittra mill-W.R. Kan. Kapp. 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 ta’ San Pawl f’din il-komunita’ nhar ilĦadd 9 ta’ Frar 2020. Il-Kunsill qabel li għandu jikkollabora florganizazzjoni ta’ din l-attivita’ bi spiża li ma teċċedix is-somma ta’ € 800.

10.5.9

E-mail mill-Kunsill Malti għall-Isport li fiha qed jinforma lill-Kunsill
Lokali tax-Xagħra li l-Gvern Ċentrali tramite l-Kunsill Malti għall-Isport
għandu jkollu d-dritt li jagħmel użu b’xejn mill-faċilitajiet sportivi tal-klabb
għal perjodu ta’ mitejn siegħa b’kollox fis-sena. It-tqassim ta’ dawn issigħat, jiġifieri lil min jingħataw, kif ukoll meta jiġu wżati, hija deċiżjoni
tal-Kunsill Malti għall-Isport.
Is-Sindku Dr. Christian Zammit propona u l-Kunsill qabel unanimament li
għandha ssir talba formali lill-Kunsill Malti għall-Isport sabiex dawn issigħat jiġu mgħoddija lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra biex dawn ikunu
jistgħu jissarrfu f’sigħat b’xejn lit-tfal tal-lokalita’ tagħna biex jagħmlu użu
mill-grawnd tal-futbol matul tmiem il-ġimgħa.

10.5.10

Ċirkulari numru 001/2020 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Polza tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa 2020’. Il-Kunsill qabel li
għandu jħallas din il-polza bħalma ġara fis-snin preċedenti.

10.5.11

Ċirkulari numru 002/2020 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Parteċipazzjoni tal-Kunsilli Lokali fl-‘Earth Hour’ 2020’. IlKunsill qabel li għandna nitkellmu mal-uffiċjali ta’ Heritage Malta dwar ilpossibilita’ li tintefa l-Mitħna Ta’ Kola bħala parti minn din l-inizjattiva.

10.5.12

Ċirkulari numru 003/2020 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Polza tal-Assigurazzjoni tal-Flus għar-Reġjuni u Kunsilli Lokali’.
Il-Kunsill qabel li għandu jħallas din il-polza bħalma ġara fis-snin
preċedenti.

10.5.13

E-mail mingħand Sylvie Derrien, rappreżentanta tal-Kumitat talĠemellaġġi tal-Kunsill ta’ Chevaigné fi Franza, li fiha qed tinforma lillKunsill Lokali tax-Xagħra b’kompetizzjoni u esebizzjoni ta’ ritratti ta’
ġonna differenti li ser issir fi Franza bejn il-11 u t-28 ta’ Mejju 2020.
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Il-Kunsill qabel li għandna niċċekkjaw mal-fotografu Dr. Aaron Attard Hili
biex naraw jekk għandux xi ritratti li bihom nistgħu nipparteċipaw f’din ilkompetizzjoni.
10.5.14

Ċirkulari numru 004/2020 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘L-użu tal-lingwa Maltija’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

10.5.15

Direttiva numru 01/2020 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali
intitolata ‘Applowdjar tad-dokumenti statutorji fuq il-websajt’. Il-Kunsill
innota l-kontenut.

10.5.16

Ċirkulari numru 005/2020 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Personal Accident Policy’. Il-Kunsill qabel li għandu jħallas din
il-polza bħala ġara fis-snin preċedenti.

10.5.17

E-mail mingħand George Refalo, Segretarju Eżekuttiv tar-Reġjun
Għawdex, li fiha qed jistieden lis-Sindku u l-Kunsilliera għat-tnedija talktieb ‘Gozo, A Portrait of an Island’ li ser issir nhar il-Ġimgħa 24 ta’
Jannar fil-Librerija Pubblika ta’ Triq il-Vajrinġa fil-Belt Victoria. Il-Kunsill
innota l-kontenut.

10.5.18

E-mail mix-Xagħra Scouts Group li fiha qed jistiednu lis-Sindku u lKunsilliera sabiex jattendu għal-Laqgħa Ġenerali Annwali tal-istess
Għaqda li ser issir nhar is-Sibt 1 ta’ Frar 2020 fis-6.00pm fil-headquarters
tal-istess grupp. Il-Kunsill innota l-kontenut.

10.5.19

Ċirkulari numru 01/2020 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali
intitolata ‘Għeluq tas-Sena Finanzjarja 2019’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

10.5.20

Ċirkulari numru 006/2020 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Minuti Laqgħa tal-Eżekuttiv Nru. 28’. Il-Kunsill innota lkontenut.

10.5.21

Ċirkulari numru 02/2020 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali
intitolata ‘Aċċess għad-Direttivi, Ċirkularijiet, Memos u Noti’. Il-Kunsill
innota l-kontenut.
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10.5.22

E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali b’informazzjoni dwar sessjoni
oħra tal-Parlament tas-Sindki li ser issir nhar l-Erbgħa 29 ta’ Jannar 2020
bejn l-10.30am u s-1.30pm fil-bini tal-Parlament fil-Belt Valletta. Is-Sindku
Dr. Christian Zammit ser jattendi għal din is-sessjoni Parlamentari speċjali.

10.5.23

E-mail mingħand Victoria Azzopardi, uffiċjal tal-Bank of Valletta plc, li
fiha qed tinforma lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra li l-Bank of Valletta aċċetta
t-talba tagħna li jorganizza sessjoni ta’ informazzjoni dwar l-użu talinternet secure key. Din is-sessjoni ser issir nhar il-Ġimgħa 6 ta’ Marzu fl10am fil-librerija pubblika tagħna. Ser nieħdu ħsieb ninfurmaw lir-residenti
tagħna.

10.5.24

E-mail mill-Awtorita’ Maltija għall-Ambjent u r-Riżorsi li fiha qed
tistieden rappreżentant tal-Kunsill sabiex jattendi għal sessjoni ta’
informazzjoni bit-tema ‘Smart Councils, Cleaner Communities’ li ser issir
nhar il-Ġimgħa 31 ta’ Jannar 2020 f’Malta. Il-Kunsill innota l-kontenut.

10.5.25

E-mail mill-Kunsill Lokali taż-Żurrieq li fiha dan il-Kunsill qed jilqa’ listedina tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra sabiex jingħata bidu għal relazzjoni
ta’ ħbiberija bejn dawn iż-żewġ Kunsilli Lokali. Huma qed jitolbu li ż-żjara
tagħhom fil-lokalita’ tagħna ssir nhar is-Sibt 15 ta’ Frar matul in-nofs ta’
nhar ta’ filgħodu. Il-Kunsill innota l-kontenut.

10.5.26

E-mail mingħand il-Perita Mariella Xuereb rigward il-culvert propost fi
Triq 28 ta’ April 1688 quddiem ir-residenza ‘Shante’. Il-Perita qed
tikkalkula li dan il-culvert ser jiġi jiswa lill-Kunsill is-somma ta’ €
4721.84c (VAT eskluża). Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir millkuntrattur Simon Sultana wara li jkunu nġabu l-permessi neċessarji minnaħa tad-Dipartiment tat-Trenching.

10.5.27

E-mail mingħand Josephine Sultana, Assistant Principal tal-Kunsill u
librara tal-Kunsill, sabiex il-Kunsill jikkunsidra li ssir attivita’ għat-tfal fillibrerija pubblika ‘Patri Ġiġi Camilleri SJ’ b'kollaborazzjoni madDipartiment tal-Libreriji. Id-Dipartiment qed jissuġġerixxi li din l-attivita’
ssir nhar is-Sibt 21 ta’ Marzu 2020. Il-Kunsill qabel li din l-attivita’
għandha tiġi organizzata bil-għan li nħajru aktar tfal mil-lokalita’ tagħna li
jagħmlu użu mis-servizzi li toffri l-librerija pubblika tagħna.
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10.5.28

E-mail b’katalgu rigward playing equipment li jista’ jiġi installat fil-playing
fields tal-lokalitajiet. Il-Kunsill qabel li għandna nagħmlu appuntament
mal-persuna inkarigata biex nitolbuha stima bil-għan li jiġi modernizzat ilplaying equipment li għandna fil-playing field ta’ Vjal it-Tmienja ta’
Settembru u fil-ġnien pubbliku quddiem il-Mitħna Ta’ Kola.

10.5.29

E-mail mingħand George Refalo, Segretarju Eżekuttiv tar-Reġjun
Għawdex, li fiha qed jinforma lill-Kunsill li permezz tar-Riforma tal-Gvern
Lokali, ir-Reġjun Għawdex ser ikun qed joffri servizz ta’ assistenza lillKunsilli Lokali fil-mili ta’ applikazzjonijiet għall-fondi Ewropej u flimplimentazzjoni ta’ proġetti li jiġu iffinanzjati minn dawn il-fondi. Dan isservizz ser jibda jingħata fil-futur qarib.

10.5.30

Talba mingħand il-Kan. Dun Anton Refalo Rapa, Rettur tal-Knisja ta’
Ġesu’ Nazzarenu, li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali taxXagħra fis-servizz tat-tiżjin tat-toroq li sar fl-inħawi tan-Nazzarenu għal
żmien il-festi tal-Milied. Il-Kunsill ma aċċettax it-talba.

10.5.31

E-mail mingħand Dr. Jonathan Mintoff LLD, data protection officer talKunsill, li fiha qed jitlob lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra sabiex jistabbilixxi
r-retention period ta’ dokumenti li jinsabu fl-uffiċċju amministrattiv talKunsill. Wara diskussjoni, il-Kunsill qabel li għandu jistabbilixxi l-perijodu
ta’ ħames snin għal dan l-iskop.

10.5.32

Ittra mingħand l-uffiċjal eżekuttiv tal-Kunsill, Manolita Farrugia, sabiex
tiġi mħallsa l-qualification allowance li hija intitolata għaliha permezz talistudji li għamlet biex tasal għal-livell 7 tal-MQF permezz tal-postgraduate
certificate. Il-Kunsill aċċetta din it-talba.

10.6

Ilmenti mir-residenti

10.6.1

Talba sabiex isir slow sign fi Triq Ta’ Gajdoru quddiem il-belvedere żżgħir. Il-Kunsill qabel li għandna nibagħtu din it-talba għall-approvazzjoni
ta’ Transport Malta.
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10.8.2

Talba sabiex isiru sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar madwar metru fuq kull
naħa tal-garaxx tar-residenza numru 50, Triq Parisot. Il-Kunsill qabel li
għandna nibagħtu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

10.8.3

Talba sabiex titwaħħal bozza ġdida maġenb il-Mużew tas-Subien fi Triq
San Ġorġ Preca. Il-Kunsill qabel li għandna nirreferu din it-talba lillKorporazzjoni Enemalta.

10.8.4

Talba sabiex il-Kunsill jindirizza l-problema li hemm fi Triq Ta’ Sansuna
minħabba li l-fatt li hija dejqa ħafna u servizzi bażiċi ma jkunux jistgħu
jingħataw inkluż f’każijiet ta’ emerġenza. Il-Kunsill qabel li għandna
nirreferu din it-talba lill-Ministeru għal Għawdex.

10.8.5

Talba sabiex il-Kunsill jindirizza diversi materji ta’ imblokk regolari eċċ fi
Triq Liberat Grech. Il-Kunsill qabel li għandna nibagħtu din it-talba għallapprovazzjoni ta’ Transport Malta.

10.8.6

Talba sabiex il-Kunsill jixtri printer ġdida għall-berġa tal-lokalita’ tagħna.
Il-Kunsill aċċetta din it-talba bil-kundizzjoni li l-printer li tinsab bil-ħsara
tiġi ritornata lill-Kunsill.

10.8.7

Talba sabiex isiru l-parking bays fi Triq Marsalforn. Il-Kunsill qabel li
għandna nirreferu din it-talba lill-Perit Johann Camilleri.

10.8.8

Talba sabiex isiru sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar madwar metru fuq kull
naħa tal-garaxx tar-residenza ‘El Dorado’ fi Triq l-Għejun. Il-Kunsill qabel
li għandna nibagħtu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

10.8.9

Talba sabiex il-Kunsill jorganizza klassijiet tal-yoga għar-residenti. IlKunsill ma aċċettax din it-talba peress li diġa’ norganizzaw sessjonijiet ta’
fitness fil-lokalita’ tagħna.

10.8.10

Talba sabiex isiru sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar madwar metru fuq naħa
waħda tal-garaxx tar-residenza numru 105 fi Triq l-Għar ta’ Ninu. Il-
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Kunsill qabel li għandna nibagħtu din it-talba għall-approvazzjoni ta’
Transport Malta.
10.8.11

Talba sabiex isiru sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar madwar metru fuq kull
naħa tal-garaxx tar-residenza numru 12A fi Triq l-Għejun. Il-Kunsill qabel
li għandna nibagħtu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

10.8.12

Suġġeriment mingħand is-Sindku Dr. Christian Zammit sabiex studenti
Xagħrin li qed jiggradwaw mill-Universita’ ta’ Malta jagħtu donazzjoni tatteżi tagħhom biex tinżamm fil-librerija pubblika tagħna. Il-Kunsill qabel
ma’ dan is-suġġeriment u ser nieħdu ħsieb ninfurmaw lir-residenti.

10.8.13

Talba sabiex il-bus stop li tinsab faċċata tal-Każin tas-Soċjeta’ Filarmonika
Victory tiġi rilokata għall-bidu ta’ Triq Ġużeppi Grech, ftit passi ‘l isfel
mill-Mitħna Ta’ Kola. Il-Kunsill qabel li għandna nressqu din it-talba għallapprovazzjoni ta’ Transport Malta.

10.8.14

Talba sabiex (i) il-Kunsill Lokali tax-Xagħra japplika għall-fondi tal-Gvern
Ċentrali biex jagħmel cat cafe’ fil-lokalita’ u (ii) il-Kunsill Lokali taxXagħra jorganizza kors tal-linux b’xejn għar-residenti. Il-Kunsill ma
aċċettax din it-talba.

10.8.15

Talba sabiex titranġa qagħda tal-ilma fi Triq Parisot quddiem ir-residenza
‘Treetops’. Il-Kunsill qabel li għandna nitolbu stima lill-kumpanija Road
Construction Co. Limited li għandha kuntratt magħna għal dan ix-xogħol.

10.8.16

Talba sabiex (i) isir kors ieħor tal-basic first aid u (ii) isir kors tal-pediatric
first aid li għandu bħala wieħed mir-rekwiżiti neċessarji li min jattendi
ikollu kors validu tal-basic first aid fl-aħħar sena. Il-Kunsill aċċetta din ittalba. Il-korsijiet ser isiru fil-ġimgħat qabel il-festi tal-Għid.

10.8.17

Talba sabiex il-korsijiet tal-aerobics u general fitness organizzati millKunsill fil-lokalita’ tagħna jkunu offruti b’xejn għall-persuni li għandhom
‘il fuq minn sittin sena. Il-Kunsill ma aċċettax it-talba.
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10.8.18

Ilment rigward is-sitwazzjoni tal-open top buses quddiem il-Ġgantija. IlKunsill qabel li għandna nitkellmu mas-sidien tal-open top buses rigward
din is-sitwazzjoni.

10.8.19

Talba sabiex isiru żewġ tabelli ‘access to farm only - no access to Ramla
Bay’ fil-bidu tat-Triq tal-Wied tal-Għejun. Il-Kunsill qabel li dawn it-tabelli
għandhom isiru.

10.8.20

Talba sabiex titranġa l-bankina tar-residenza numru 151 fi Triq il-Knisja. IlKunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

10.8.21

Talba sabiex titwaħħal mera faċċata tal-garaxx tar-residenza ‘God Save
Australia’ fi Triq Masri. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

10.8.22

Talba sabiex titranġa l-bankina tar-residenza numru 62 fi Triq Imqades. IlKunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

10.8.23

Talba sabiex issir reserved parking bay għad-disabled quddiem ir-residenza
‘Belgard’ fi Triq Mannar. Il-Kunsill qabel li għandna nibagħtu din it-talba
għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

10.8.24

Talba sabiex titbaxxa r-rampa tal-garaxx tar-residenza numru 125 fi Triq itTiġrija. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

10.8.25

Talba sabiex is-sqaq fi Triq Parisot fil-bidu ta’ Triq Ta’ Karkar jiġi oneway. Il-Kunsill ma aċċettax din it-talba minħabba li ser nistennew ir-riżultat
tal-masterplan li ġie ikkummissjonat għaċ-ċentru tal-lokalita’ tagħna u Triq
Ta’ Ġorf.
Talba sabiex isir STOP sign f’tarf Triq Jannar. Il-Kunsill qabel li għandna
nibagħtu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

10.8.26

10.8.27

Talba sabiex titwaħħal mera quddiem ir-residenza ‘Gardenia’ fi Triq
Parisot. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
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10.8.28

Talba sabiex issir communal reserved parking għad-disabled quddiem irresidenza numru 6 fi Triq Ta’ Gajdoru. Il-Kunsill qabel li għandna nibagħtu
din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

10.8.29

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex isir patching fi Triq
Marsalforn. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

10.8.30

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex issir sleeping
policeman ġdida skont ir-rekwiżiti ta’ Transport Malta fi Triq it-Tafla. IlKunsill qabel li għandna nibagħtu din it-talba għall-approvazzjoni ta’
Transport Malta.

10.8.31

Talba lill-Kunsill Lokali tar-Rabat sabiex issir stop sign fi Triq l-Ewropa
qabel tinżel għal Triq is-Sellum. Il-Kunsill aċċetta din it-talba.

10.8.32

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex titqaxxar parti minn
Triq l-Għejun u tingħata l-hot asphalt. Il-Kunsill qabel li għandna nitolbu
stima lill-kumpanija Road Construction Co. Limited li għandha kuntratt
magħna għal dan ix-xogħol.

10.8.33

Ilment mill-Viċi Sindku Aaron Agius rigward il-fatt li waqgħet biċċa mittrunċiera tar-Ramla. Il-Kunsill qabel li għandna nirreferu din il-materja lidDirettur John Xuereb (cultural heritage) u lis-Sur Frankie Cassar min-naħa
tad-Dipartiment tal-Kultura fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex.

10.8.34

Talba mingħand il-Kunsilliera Victor Curmi sabiex issir bozza ġdida filpjazza tal-Kortoll. Il-Kunsill qabel li għandna nirreferu din it-talba lillKorporazzjoni Enemalta.

10.8.35

Talba mingħand il-Kunsilliera Victor Curmi sabiex il-Kunsill jippubblika
ktieb rigward ‘drawwiet, tradizzjonijiet u folklor fix-Xagħra’ u ieħor
rigward ‘karattri u personaġġi Xagħrin’. Il-Kunsill qabel li għandna
ninkarigaw lir-riċerkatur Xagħri Dr. Aaron Attard Hili għal din il-biċċa
xogħol.
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10.8.36

Talba mingħand il-Kunsillier Victor Curmi sabiex issir bus shelter mal-ħajt
tal-ġibjun mit-Tempji tal-Ġgantija ‘l isfel għall-benefiċċju tat-turisti. IlKunsill qabel li għandna nirreferu din it-talba lill-kumpanija Faces li hija
responsabbli mill-installazzjoni ta’ dawn il-bus shelters.

10.8.37

Talba mingħand il-Kunsillier Victor Curmi sabiex isiru planters fi Pjazza lVitorja. Il-Kunsill qabel li għandna nitolbu assistenza finanzjarja millMinisteru tal-Ambjent. Il-Kunsill qabel li għandna niktbu lill-Ministeru talAmbjent ukoll rigward il-proġett tar-rijabilitazzjoni tal-miżbla tal-Qortin u
dwar żoni ta’ tipjip fil-bajja tar-Ramla l-Ħamra.

10.8.38

Talba mingħand il-Kunsillier Victor Curmi sabiex il-Kunsill jibgħat ittra ta’
ringrazzjament lill-Onor. Dr. Justyne Caruana fi tmiem il-ħidma tagħha
bħala Ministru għal Għawdex u lill-Onor. Clint Camilleri u l-Onor. Dr.
Anton Refalo għall-ħatriet tagħhom bħala Ministru għal Għawdex u
Ministru għall-Politika Agrarja, Sajd u Drittijiet tal-Annimali
rispettivament. Il-Kunsill qabel ma’ dan.

10.8.39

Talba mingħand il-Kunsillier Anthony Attard sabiex il-Kunsill jiċċekkja
rigward l-ispotlight li kellha ssir quddiem l-istatwa ta’ San Ġwanni Pawlu
II fi Triq Tas-Sruġ u dwar id-dawl inemnem li kellu jsir quddiem l-istatwa
tal-Madonna fil-bajja tar-Ramla l-Ħamra. Ser niċċekkjaw rigward dawn ilmaterji.

10.7

Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-iskeda ta’ pagamenti

10.7.1

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

10.7.2

L-iskeda ta’ pagamenti kif preżentata ġiet approvata unanimament.
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10.8

Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss

10.8.1

Il-laqgħa tal-Kunsill intemmet fit-8.30pm u ġiet aġġornata b’mod unanimu
għal nhar l-Erbgħa 19 ta’ Frar 2020 fil-5.30pm b’aġenda li tkun komunikata
aktar ‘il quddiem.

IFFIRMATA
Dr. Christian Zammit
Sindku
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