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

Laqgħa Numru Ħdax (11)
19 ta’ Frar 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
Stefan Bajada – Kunsillier
Anthony Attard - Kunsillier

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

11.1

Qari tal-ittri ta’ apoloġiji

11.1.1

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

11.1.2

Il-Kunsillier Victor Curmi informa lis-Segretarju Eżekuttiv li ser jasal tard
għal din il-laqgħa. Il-Kunsill qabel unanimament li l-Kunsillier Victor
Curmi għandu jiġi skużat.

11.2

Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti

11.2.1

Il-Kunsill approva unanimament il-minuti tal-laqgħa numru 10 li saret nhar
l-Erbgħa 22 ta’ Jannar 2020.

11.3

Approvazzjoni tal-unaudited financial statements għas-sena 2019

11.3.1

Il-Kunsill approva unanimament l-unaudited financial statements għas-sena
2019. Dawn ser jintbagħtu lill-Awditur Ġenerali, l-awdituri tal-Kunsill u dDipartiment tal-Gvern Lokali.

11.3.2

Is-Sindku Dr. Christian Zammit innota b’sodisfazzjon li għalaqna s-sena
2019 b’bilanċ finanzjarju u dan jixhed l-impenn tal-Kunsill li jwettaq iddmirijiet tiegħu b’mod diliġenti mingħajr ma jikkomprometti l-pożizzjoni
finanzjarja tal-Kunsill. Is-Sindku irringrazzja lill-Kunsilliera u lisSegretarju Eżekuttiv għall-impenn li qed juru f’dan ir-rigward.

11.4

Komunikazzjonijiet tas-Sindku

11.4.1

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’.
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Is-Sindku innota li t-talba tagħna waslet fi stadju finali ta’ approvazzjoni u
fil-jiem li għaddew intbagħat uffiċjal min-naħa tad-Dipartiment tal-Gvern
Lokali sabiex jieħu r-ritratti tal-librerija pubblika fejn hu deċiż li l-uffiċċju
tal-Kunsill jiġi temporanjament rilokat sakemm isir ix-xogħol ta’ bini ta’
Ċentru Ċiviku ġdid għal-lokalita’ tagħna.
Is-Sindku qal li ġaladarba tasal din l-awtorizazzjoni, għandna nibdew bilpreparamenti tagħna dwar kif eventwalment ser nirrilokaw parti misservizzi tagħna fil-librerija pubblika u ninsistu mal-Perit Edward Scerri
sabiex mill-aktar fis possibbli tiġi sottomessa l-applikazzjoni għall-proġett
tal-bini ta’ Ċentru Ċiviku ġdid li jixraq lil-lokalita’ tagħna.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius propona u l-Kunsill qabel li għandna nitkellmu
mas-Supretindent Maurice Curmi sabiex naraw kif l-aħjar li tiġi rilokata lGħassa tal-Pulizija fil-perijodu li fih ikunu għaddejjin ix-xogħlijiet marbuta
ma’ dan il-proġett maġġuri.
11.4.2

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.
Is-Sindku innota li l-bord ta’ aġġudikazzjoni li twaqqaf sabiex jevalwa lofferti sottomessi qed jirrakkomanda li din l-offerta tingħata lill-kumpanija
EMDP li kellha l-irħas offerta li kienet administratively u technically
compliant. Il-Kunsill aċċetta din ir-rakkomandazzjoni.
Il-Kunsill afferma l-pożizzjoni tiegħu li din l-offerta tingħata biss jekk
ningħataw l-finanzjament meħtieġ min-naħa tal-Ministeru għal Għawdex.
Is-Sindku Dr. Christian Zammit propona u l-Kunsill qabel li għandna
ninfurmaw lill-kuntrattur li rebaħ din l-offerta b’dan l-arranġament.
Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li fil-jiem li għaddew
kellu diskussjonijiet mal-Ministeru għal Għawdex rigward it-talba li
għamilna sabiex l-istess Ministeru jiffinanzja l-imsemmi masterplan u kif
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ukoll il-festival tat-tin u prodotti tipiċi Maltin li ser jiġi organizzat millKunsill nhar is-Sibt 11 u l-Ħadd 12 ta’ Lulju 2020.
Fid-dawl ta’ dak li ġie diskuss mas-Segretarju Permamenti fil-Ministeru
għal Għawdex is-Sur John Borg u c-Chief of Staff fl-istess Ministeru s-Sur
Michael Buhagiar, is-Sindku Dr. Christian Zammit propona u l-Kunsill
qabel unanimament li għandna naraw jekk jibqax xi tifdil (savings) millbilanċ ta’ € 1.2 miljun li offra l-Ministeru għal Għawdex għax-xogħol ta’
rikostruzzjoni tat-tielet parti ta’ Triq Marsalforn.
Jekk ikun il-każ, minn dan it-tifdil, il-Ministeru għal Għawdex jiffinanzja ttender tal-masterplan, il-festival tat-tin u l-biċċiet ta’ toroq li għandhom
bżonn asfaltar li jinkludu Triq il-Marġa, Triq Ġnien Imrik, Triq l-Għar ta’
Ninu u Triq l-Arċipriet Ġużepp Diacono fost l-oħrajn.
11.4.3

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, kien hemm żewġ
kumpaniji li tefgħu l-offerti tagħhom.
Wara diskussjoni, is-Sindku propona u l-Kunsill qabel unanimanent li
għandu jitwaqqaf bord ta’ aġġudikazzjoni li jevalwa l-offerti sottomessi,
liema bord ikun iffurmat mill-inġinier Paul Refalo bħala chairman, Dr.
Larry Formosa, l-inġiniera Daniela Attard u l-inġinier Jeffrey Muscat bħala
evaluators filwaqt li s-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard ikun is-Segretarju
tal-bord.

11.4.4

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li llum l-Erbgħa 19 ta’
Frar 2020, ingħata bidu għax-xogħol ta’ asfaltar fi Triq Masri. Dan wara li
fil-ġimgħat li għaddew ġie finalizzat ix-xogħol ta’ asfaltar f’parti minn Triq
Ta’ Gajdoru. Dan ix-xogħol qed isir mill-Kunsill Lokali tax-Xagħra
b’finanzjament li rċivejna mill-Ministeru għal Għawdex.
Is-Sindku qal li għandna ninsistu mal-kuntrattur responsabbli sabiex dan ixxogħol isir fl-iqsar żmien possibbli.
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Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar jekk hux ser isiru servizzi taddrenaġġ u ilma fi Triq Masri u s-Sindku Dr. Christian Zammit wieġeb li lispejjeż tas-servizzi tal-ilma ser jiġu maqsumin bejn il-Kunsill Lokali taxXagħra u l-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma skont ma ġie deċiż filleġislatura preċedenti.
11.4.5

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li sad-data u l-ħin talgħeluq tas-sottomissjonijiet online għax-xogħol ta’ rikostruzzjoni tat-tielet
parti ta’ Triq Marsalforn, kien hemm tliet kumpaniji li tefgħu l-offerti
tagħhom.
Wara diskussjoni, is-Sindku propona u l-Kunsill qabel unanimament li
għandu jitwaqqaf bord ta’ aġġudikazzjoni li jevalwa l-offerti sottomessi,
liema bord ikun iffurmat mis-Sur Anthony Farrugia bħala chairman, Dr.
Larry Formosa, il-Perita Mariella Xuereb u l-Perita Cornelia Tabone bħala
evaluators filwaqt li s-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard ikun is-Segretarju
tal-bord.

11.4.6

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li ninsabu għaddejin
bl-aħħar preparamenti tagħna għall-organizazzjoni tal-attivitajiet relatati
mal-Karnival 2020.
Il-programm tas-Sibt ser jibda fis-7.30pm fil-Pjazza ta’ quddiem il-Knisja
ta’ Ġesu’ Nazzarenu filwaqt li dak tal-Ħadd jibda f’nofsinhar fi Pjazza lVitorja. Il-programm tas-Sibt filgħaxija ser ikun ippreżentat mis-Sinjura
Orietta Gatt filwaqt li dak tal-Ħadd ser ikun ippreżentat minn Ron Briffa.
Waqt il-programm ta’ Ħadd il-Karnival, ser tieħu sehem ukoll il-Banda
Victory li ser tesegwixxi diversi marċi tal-Karnival.
Il-Kunsill approva unanimament dan il-programm.

11.4.7

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li għandna nibdew bilpreparamenti tagħna għall-organizazzjoni tal-attivitajiet ta’ Jum ilLokalita’.
Is-Sindku qal li l-attivitajiet ta’ Jum ix-Xagħra għandhom jilħqu l-qofol
tagħhom nhar il-Ġimgħa 24 ta’ April permezz ta’ ċerimonja
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kommemorattiva li tibda fit-8.00pm fis-Sala ‘Dun Alwiġ Camilleri’ bissehem tal-Banda Victory u li matulha jingħata l-unur ‘Ġieħ ix-Xagħra’. Ser
nitolbu lill-Arċipriet tal-Parroċċa sabiex il-Quddiesa kommemorattiva li
tfakkar Jum il-Lokalita’ tinżamm nhar il-Ħadd 26 ta’ April fl-9.45am filKnisja Bażilika ta’ Marija Bambina.
Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li għandna nibagħtu ittra lill-għaqdiet
soċjali tal-lokalita’ tagħna sabiex ninfurmawhom li l-Kunsill mhux lest
jikkollabora magħhom f’każ li ma jibagħtux rappreżentanza għall-attivita’
ta’ Jum ix-Xagħra.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius propona u l-Kunsill qabel li għandna nagħmlu
banner dwar Jum il-Lokalita’ sabiex jeħel fil-bidu ta’ Triq il-Qaċċa.
Is-Sindku Dr. Christian Zammit qal li matul ix-xahar ta’ Marzu ser
jitqassmu fid-djar kollha tax-Xagħra l-formoli ta’ nominazzjoni għall-unur
‘Ġieħ Ix-Xagħra 2020’. In-nominazzjonijiet jibqgħu jintlaqgħu fl-uffiċċju
amministrattiv tal-Kunsill sa nhar is-Sibt 21 ta’ Marzu.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius propona u l-Kunsill qabel li għandna nitkellmu
ma’ Heritage Malta biex niddiskutu magħhom il-proposta li l-Mitħna Ta’
Kola titħaddem bejn il-Ġimgħa 24 u l-Ħadd 26 ta’ April bħala parti millattivitajiet ta’ Jum ix-Xagħra.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius propona u l-Kunsill qabel li għandha ssir lapida
kommemorattiva biex tfakkar lill-persuni li rebħu l-unur ‘Ġieħ ix-Xagħra’
matul is-snin u anke bl-ismijiet tas-Sindki li servew fil-Kunsill Lokali taxXagħra. Kien hemm qbil li din il-lapida titwaħħal fl-uffiċċju amministrattiv
tal-Kunsill.
11.4.8

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.
Il-Kunsill qabel li għandna nibdew nibagħtu l-istediniet lill-Kunsilli
barranin għal din l-attivita’ – tliet rappreżentanti mill-Kunsill ta’ San
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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.
Is-Sindku propona wkoll u l-Kunsill qabel unanimament li għandna
nagħmlu talba speċifika lill-Ministeru għall-Biedja u s-Sajd dwar ilpossibilita’ li nirċievu assistenza finanzjarja għall-organizazzjoni ta’ dan ilfestival.
11.4.9

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li ninsabu għaddejjin
f’diskussjonijiet mal-Ministeru għal Għawdex rigward il-possibilita’ li jsir
xogħol ta’ asfaltar f’diversi toroq fil-lokalita’.
Wara diskussjoni, il-Kunsill qabel li din il-materja għandha tingħata
attenzjoni wara li jkun ġie aġġudikat it-tender ta’ rikostruzzjoni tat-tielet
parti ta’ Triq Marsalforn skont ma ġie deċiż aktar kmieni matul din illaqgħa.

11.4.10

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li nhar it-Tnejn 3 ta’
Frar 2020 huwa kellu laqgħa ma’ rappreżentanti mill-Kumitat tax-Xagħra
United Football Club rigward il-possibilita’ li l-grawnd tal-futbol fi Vjal itTmienja ta’ Settembru jibda jinfetaħ għall-pubbliku għal erba’ sigħat kull
nhar ta’ Ħadd wara nofsinhar.
Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li għandna nibagħtu kopja tal-kuntratt
li permezz tiegħu l-kumitat tax-Xagħra United Football Club huwa
obbligat joffri l-grawnd tal-futbol għal mitejn siegħa fis-sena b’xejn lillpubbliku lill-Kunsill Malti għall-Isport.
Il-Kunsillier Stefan Bajada propona u l-Kunsill qabel li għandna
norganizzaw attivitajiet ta’ logħob għat-tfal f’xi okkażjonijiet matul is-sena.
Dan isir b’kollaborazzjoni max-Xagħra United Football Club.
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11.4.11

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li dħalna
f’diskussjonijiet ma’ Dr. Evangelista Leuzzi rigward il-possibilita’ li lKunsill Lokali tax-Xagħra jissieħeb bħala partner fil-proġett ‘FUTHURE’
li għalih ser jintalab finanzjament min-naħa tal-programm Europe for
Citizens tal-Unjoni Ewropea.
Il-Kunsill qabel unanimament li għandna nissieħbu f’dan il-proġett bilkundizzjoni li dan ma jinvolvi l-ebda commitment finanzjarju min-naħa talKunsill.

11.4.12

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li nhar is-Sibt 15 ta’
Frar 2020 saret laqgħa kordjali fl-uffiċċju tagħna ma’ delegazzjoni millKunsill Lokali taż-Żurrieq li kienet immexxija mis-Sindku Rita Grima
flimkien mas-Segretarju Eżekuttiv Josianne Mumford. Preżenti min-naħa
tal-Kunsill Lokali tagħna kien hemm is-Sindku innifsu, il-Viċi Sindku
Aaron Agius, il-Kunsillier Anthony Attard u s-Segretarju Eżekuttiv Ivan
Attard.
Is-Sindku qal li matul din il-laqgħa ġew diskussi diversi modi ta’ kif bħala
Kunsilli Lokali rispettivi nistgħu nikkoperaw bejnietna u norganizzaw
diversi skambji ta’ residenti.
Wara diskussjoni, il-Kunsill qabel li għandna ninkarigaw lill-Assistant
Principal Josephine Sultana sabiex tikkoordina żjara kulturali fiż-Żurrieq
għall-anzjani Xagħrin li jattendu ċ-Ċentru ta’ Matul il-Jum.

11.4.13

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li bdejna b’relazzjoni
tajba ħafna mal-Kunsill ta’ Cisano Bergamasco fl-Italja u innota
b’sodisfazzjon l-istedina li għamlulna sabiex nattendu għal żjara ta’
familjarizazzjoni ma’ din il-lokalita’ bejn il-Ġimgħa 6 u l-Ħadd 8 ta’ Marzu
2020. Għal din iż-żjara ser jattendu l-Kunsilliera kollha.

11.4.14

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li wara diskussjonijiet
mal-awtur storiku Xagħri, Dr. Aaron Attard Hili, kien hemm qbil li jiġi
ippubblikat ktieb wieħed dwar drawwiet, tradizzjonijiet u folklor fixXagħra. Ser nitolbu lil Dr. Aaron Attard Hili sabiex jipprepara stima għal
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din il-pubblikazzjoni, liema stima titressaq għall-konsiderazzjoni talKunsill fil-laqgħa li jmiss.
11.4.15

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li ninsabu
f’diskussjonijiet mal-kuntrattur Mario Gauci dwar il-possibilita’ li
ningħataw stima għax-xogħol tal-manutenzjoni tal-funtana fil-ġnien
quddiem il-Mitħna Ta’ Kola. Ser nitolbu stima oħra għal dan ix-xogħol lillkuntrattur Simon Sultana.

11.4.16

Is-Sindku Dr. Christian Zammit propona u l-Kunsill qabel unanimament li
għandna ninkarigaw lill-Perit Edward Scerri sabiex jagħtina stima għaxxogħol ta’ asfaltar meħtieġ fi Triq Għajn Damma. Dan sabiex inkunu
nistgħu nippreżentawha lill-Ministeru għal Għawdex.

11.4.17

Is-Sindku Dr. Christian Zammit propona u l-Kunsill qabel li għandna
nitolbu lis-Supretindent Maurice Curmi sabiex iżid ir-rondi tal-Pulizija fixXagħra biex issir sorveljanza tal-parkeġġ irregolari li qed isir fi Pjazza lVitorja matul il-weekend.

11.4.18

Fuq proposta tal-Viċi Sindku Aaron Agius, il-Kunsill qabel unanimament li
għandna nagħmlu talba lid-Direttur Ġenerali Vicky Xuereb u lis-Sur
Rueben Said ta’ Transport Malta rigward il-possibilita’ li jsiru pedestrian
lights maz-zebra crossing li ġiet approvata riċentament fi Vjal it-Tmienja
ta’ Settembru.

11.5

Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsilliera

11.5.1

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 din
il-materja qed tiġi segwita mill-Perit Edward Scerri.

11.5.2

Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar xi żvilupp kien hemm fuq ilproposta li jsir playing equipment ġdid fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru. IsSindku propona u l-Kunsill qabel li għandna nitolbu laqgħa mas-Sur
Luciano Busuttil, chairman ta’ Sports Malta, rigward il-possibilita’ li
ningħataw finanzjament għal dan il-playing equipment.
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11.5.3

Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar xi żvilupp kien hemm fuq ixxogħol ta’ restawr li kellu jsir fuq it-trunċiera tar-Ramla. Is-Sindku wieġeb
li din il-materja qed tiġi segwita mis-Supretindenza tal-Patrimonju
Kulturali.

11.5.4

Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar xi żvilupp kien hemm fuq issleeping policeman fi Triq it-Tafla. Il-Kunsill qabel li għandna nitolbu tliet
stimi għal dan ix-xogħol.

11.5.5

Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar stand taż-żibel li hemm fi Triq Ta’
Brieret. Il-Kunsill qabel li din għandha titneħħa.

11.5.6

Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar il-possibilita’ li jsir il-monument
ta’ merħba fil-lokalita’ tagħna. Il-Kunsill qabel li għandna nibagħtu lillMinisteru tal-Infrastruttura u lill-Ministeru tal-Ambjent dwar il-possibilita’
li dan il-monument jiġi iffinanzjat mill-Iskema dwar il-Monumenti
Pubbliċi.

11.5.7

Il-Kunsillier Anthony Attard staqsa dwar xi żvilupp kien hemm fuq il-bus
shelter fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru. Ser niċċekkjaw mal-kumpanija
Faces biex naraw fiex waslet it-talba tagħna.

11.5.8

Il-Kunsillier Anthony Attard staqsa dwar bank tal-injam miksur quddiem
ir-residenza numru 31 fi Triq Ta’ Ġorf. Il-Kunsill qabel li dan il-bank
għandu jitranġa.

11.5.9

Il-Kunsillier Anthony Attard staqsa dwar no parking fi Pjazza Sant’Anton.
Is-Sindku wieġeb li din il-materja qed tiġi segwita minn Transport Malta u
ser niċċekkjaw jekk kienx hemm xi żvilupp fuqha.

11.5.10

Il-Kunsillier Anthony Attard staqsa dwar jekk hux ser jerġa’ jsir kors ieħor
ta’ basic first aid wara s-suċċess tal-ewwel kors li sar f’Jannar. Is-Sindku
wieġeb li dan il-kors ser isir nhar it-Tnejn 13, il-Ħamis 16 u s-Sibt 18 ta’
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April 2020 fil-librerija pubblika tagħna. Ser noħorġu l-avviżi matul ixxahar ta’ Marzu.
11.5.11

Il-Kunsillier Anthony Attard staqsa dwar il-possibilita’ li jinħareġ avviż bilħinijiet li fihom jinġabar l-iskart fir-residenzi kollha tax-Xagħra. Il-Kunsill
qabel li dan l-avviż għandu jinħareġ matul ix-xahar ta’ Marzu.

11.6

Qari tal-Korrispondenza

11.6.1

Ittra mingħand Maria Bugeja, training administrative coordinator tal-Malta
University Holding Company Ltd, li fiha qed tinforma lill-Kunsill b’kors
qasir dwar id-dimensja li ser jibda nhar it-Tnejn 24 ta’ Frar 2020. Il-Kunsill
innota l-kontenut.

11.6.2

E-mail mis-Surmast Antoine Mercieca b’informazzjoni dwar il-band
Atonal. Il-Kunsill innota l-kontenut.

11.6.3

E-mail mingħand Marvic Gauci li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni talKunsill fl-organizazzjoni ta’ attivita’ ta’ ġimnastika u logħob għat-tfal filpjazza quddiem il-Mitħna Ta’ Kola. Il-Kunsill ma sabx oġġezzjoni għal din
it-talba bil-kundizzjoni li jiġu osservati r-regolamenti tas-saħħa u s-sigurta’.

11.6.4

E-mail mingħand Catherine Fenech, uffiċjal fid-Dipartiment tal-Artijiet, li
fiha qed tinforma lill-Kunsill li l-Ministeru għal Għawdex għandu japplika
mal-Awtorita’ tal-Artijiet rigward l-esproprijazzjoni ta’ Triq Ta’ Sansuna u
jekk din l-esproprijazzjoni tiġi mogħtija, din trid issir a spejjeż talMinisteru għal Għawdex. Il-Kunsill innota l-kontenut.

11.6.5

E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali b’informazzjoni dwar il-Korsijiet
Lifelong Learning 2020-2021. Din l-iskema għalqet nhar it-Tnejn 17 ta’
Frar 2020. Il-Kunsill innota l-kontenut.

11.6.6

E-mail mingħand George Refalo, Segretarju Eżekuttiv tar-Reġjun
Għawdex, b’informazzjoni dwar proposta għal ġemellaġġ ma’ Niijima
Island fil-Ġappun. Il-Kunsill iddikjara l-interess tiegħu f’din il-proposta.
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Il-Kunsillier Victor Curmi daħal għal-laqgħa fis-7.00pm.
11.6.7

E-mail mingħand George Refalo, Segretarju Eżekuttiv tar-Reġjun
Għawdex, b’informazzjoni dwar provvediment ta’ servizzi soċjali u talfamilja fil-lokalita’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

11.6.8

E-mail mingħand Dr. Veronica Veen b’informazzjoni dwar ktieb ġdid
intitolat ‘Lucija tells...; women’s history and experience of life on Gozo,
Malta’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

11.6.9

Ċirkulari numru 007/2020 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Laqgħa tas-Sindki 22/02/20’. Is-Sindku Dr. Christian Zammit ser
jattendi għal din il-laqgħa.

11.6.10

Ċirkulari numru 008/2020 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Sessjoni ta’ taħriġ fuq l-Evalwazzjoni ta’ Tenders 01/04/2020’.
Il-Kunsill innota l-kontenut.

11.6.11

Ċirkulari numru 009/2020 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Tqassim ta’ Borża Organika mill-Wasteserv’. Il-Kunsill innota lkontenut.

11.6.12

E-mail mingħand Abraham Azzopardi bi stedina għall-Kunsilliera sabiex
jattendu għat-tnedija uffiċjali tas-sit elettroniku u l-mobile application ta’
‘Farm the City’.

11.6.13

Ċirkulari numru 010/2020 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘EUSEW2020 Awards: Nominate Women in Energy’.

11.6.14

E-mail mill-Customer Care Unit tad-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha lKunsill Lokali tax-Xagħra qed jintalab jieħu l-azzjoni li hemm bżonn
sabiex fl-iqsar żmien possibbli tissewwa l-ħsara tat-tapit li hemm filplaying field fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru. Ser ninkarigaw lill-kuntrattur
Mario Mallia sabiex jagħmel ix-xogħol ta’ tiswija relatata.

11.6.15

E-mail mingħand Mro. Colin Attard, direttur artistiku tal-Gaulitana: A
Festival of Music, li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali tax-
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Xagħra fl-organizazzjoni ta’ Kunċert mużikali bis-sehem tal-Banda talForzi Armati ta’ Malta nhar il-Ġimgħa 17 ta’ April 2020 fis-7.30pm filKnisja Bażilika ta’ Marija Bambina. Il-Kunsill qabel li għandu jikkollabora
fl-organizazzjoni ta’ din l-attivita’ kulturali bi spiża li ma teċċedix issomma ta’ € 600.
11.6.16

E-mail mingħand Marie-france Mailhos, rappreżentanta tal-Kunsill ta’
Chevaigné fi Franza li miegħu l-Kunsill Lokali tax-Xagħra huwa ġemellat,
b’informazzjoni dwar proġetti pjanati għas-snin 2020, 2021 u 2022 bejn ittliet Kunsilli tax-Xagħra, Mergo u Chevaigné. Il-Kunsill innota l-kontenut.
Kien hemm qbil li nissieħbu f’tali proġetti bil-kundizzjoni li dawn ma
jinvolvux commitment finanzjarju min-naħa tagħna.

11.6.17

E-mail mingħand Carmel Attard, President tax-Xagħra Boċċi Club, li fiha
qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra fl-organizazzjoni
ta’ tournament sportiv bħala parti mill-attivitajiet ta’ Jum il-Lokalita’ li ser
jiġu iċċelebrati f’April li ġej. Il-Kunsill qabel li għandna niċċekkjaw masSur Attard biex naraw x’qed jitlob eżattament.

11.6.18

E-mail mingħand Rueben Said ta’ Transport Malta sabiex il-Kunsill
jagħmel proċess ta’ konsultazzjoni wiesgħa mar-residenti ta’ Triq Marija
Bambina rigward il-proposta li rċivejna sabiex il-bus stop li hemm faċċata
tal-Każin tal-Banda Victory f’din it-triq tiġi rilokata għal Triq Ġużeppi
Grech. Il-Kunsill qabel li din il-proposta għandha tiġi inkluża filmasterplan li ser jitħejja għall-qalba tal-lokalita’ tagħna u Triq Ta’ Ġorf.

11.6.19

Ċirkulari numru 11/2020 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Women in Politics: overcoming the gender gap’, 5 March 2020,
Brussels, CoR, JDE 51. Il-Kunsill innota l-kontenut.

11.6.20

Ittra mingħand is-Sur Carmel Attard, Segretarju tal-Għaqda Azzjoni
Kattolika Xagħra, li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill florganizazzjoni ta’ attivita’ kulturali nhar is-Sibt 14 u l-Ħadd 15 ta’ Marzu
2020. Il-Kunsill qabel li għandu jikkollabora fl-organizazzjoni ta’ din lattivita’ bi spiża li ma teċċedix is-somma ta’ € 150.
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11.6.21

E-mails bejn l-ERA, il-Ministeru tal-Ambjent, il-Ministeru tat-Turiżmu, ilMinisteru għal Għawdex u l-Kunsill Lokali tax-Xagħra rigward ilpossibilita’ li jsir eżerċizzju ta’ sand sifting fil-bajja tar-Ramla l-Ħamra
qabel jibda s-sajf. Is-Sindku innota li din il-materja ser tiġi segwita millMinisteru għal Għawdex bil-preparazzjoni ta’ method statements dwar kif
jista’ jsir dan il-proċess.

11.6.22

E-mail mill-Kumitat Organizzattiv tal-Maratona Annwali ta’ Għawdex li
fiha dan il-Kumitat qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali taxXagħra fl-organizazzjoni ta’ dan l-avveniment sportiv annwali li ser isir
nhar is-Sibt 25 u l-Ħadd 26 ta’ April 2020. Il-Kunsill qabel li għandu
jikkollabora fl-organizazzjoni ta’ dan l-avveniment bi spiża li ma teċċedix
is-somma ta’ € 2500.

11.6.23

E-mail mill-Universita’ ta’ Malta b’informazzjoni dwar seminar fuq ittniġġis mid-dawl li ser isir fil-Belt Valletta fis-17 ta’ Marzu 2020. IlKunsill innota l-kontenut.

11.6.24

Ċirkulari numru 12/2020 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Malta Climate Change Townhall Style Meeting Friday 28
February 2020’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

11.6.25

Ċirkulari numru 13/2020 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Young Elected Politicians: Call for application – 2020 YEP
programme’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

11.6.26

E-mail mingħand il-Perita Mariella Xuereb rigward il-culvert propost fi
Triq Ġużeppi Grech. Il-Perita qed tikkalkula li dan il-culvert ser jiġi jiswa
lill-Kunsill is-somma ta’ € 3853.10c (VAT eskluża). Il-Kunsill qabel li dan
ix-xogħol għandu jsir u ser nottjenu tliet kwotazzjonijiet biex tintgħażel lirħas waħda.

11.7

Ilmenti mir-residenti

11.7.1

Talba sabiex issir traffic management plan fi Triq Mannar, Għejjun u Ġorf.
Il-Kunsill qabel li għandna ninkludu Triq Mannar (b’żieda ma’ Triq Ta’
Ġorf) fil-masterplan li ser titħejja fix-xhur li ġejjin.
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11.7.2

Talba sabiex jitwalu s-sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar quddiem bank li
hemm faċċata tar-residenza numru 116 fi Triq Ġnien Xibla. Il-Kunsill qabel
li għandna nibagħtu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

11.7.3

Talba sabiex titranġa l-bankina quddiem ir-residenza numru 16 fi Triq
Għajn Qamar. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

11.7.4

Talba sabiex jitwaħħal doggy bin fil-kantuniera tal-belvedere fi Triq Knisja.
Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

11.7.5

Talba sabiex isiru sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar faċċata ta’ garaxx fi Triq
Ta’ Ġorf peress li qed ikun hemm problema kbira biex vetturi jidħlu jew
joħorġu mill-garaxx jekk ikun hemm vetturi ipparkjati n-naħa l-oħra tattriq. Il-Kunsill qabel li għandna nibagħtu din it-talba għall-approvazzjoni
ta’ Transport Malta.

11.7.6

Talba sabiex issir mera fi Triq Ġnien Xibla ħdejn ir-residenza tal-familja
Caruana. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

11.7.7

Talba sabiex isiru sinjali li jippojbixxu l-ipparkjar fuq iż-żewġ naħat talparti t’isfel ta’ Triq Bullara fejn il-monument tas-Sette Giugno minħabba li
t-triq hija dejqa ħafna u qed ikun hemm problema kbira meta jkun hemm ilvetturi ipparkjati hemmhekk anke biex jiġu provduti ċerti servizzi. IlKunsill qabel li għandna nibagħtu din it-talba għall-approvazzjoni ta’
Transport Malta.

11.7.8

Talba sabiex jitwaħħlu tliet dustbins ġodda fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru.
Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

11.7.9

Talba sabiex jitwaħħal bank quddiem il-Bank of Valletta minħabba lammont ta’ persuni anzjani li qed ikunu jistennew barra waqt il-ħinijiet
normali tax-xogħol.
Il-Kunsill qabel li għandna niktbu formalment lill-Bank of Valletta sabiex
fil-parti ta’ ġewwa tal-fergħa tax-Xagħra jitpoġġew ftit siġġijiet f’każ li
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jkun hemm persuni anzjani li jkunu jixtiequ jużaw dan is-servizz. Il-Kunsill
qabel ukoll li għandna nerġgħu nfakkru lill-istess Bank dwar il-ħtieġa li tiġi
installata ATM fil-lokalita’ tagħna.
11.7.10

Talba sabiex isiru erba’ bollards fit-tarf tal-belvedere l-kbir ta’ Triq
Gajdoru. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

11.7.11

Talba sabiex titranġa l-bankina quddiem ir-residenza numru 52B, Triq Ta’
Ġorf. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

11.7.12

Talba sabiex teħel bozza ġdida fi Triq Brieret peress li preżentament qed
ikun hemm ħafna dlam. Il-Kunsill qabel li għandna nressqu din it-talba
għal-approvazzjoni tal-Korporazzjoni Enemalta.

11.7.13

Talba sabiex isir shifting ta’ bozza fi Triq Ta’ Sansuna minħabba li qed isir
xogħol ta’ kostruzzjoni f’tarf it-triq. Il-Kunsill qabel li għandna nressqu din
it-talba għal-approvazzjoni tal-Korporazzjoni Enemalta.

11.7.14

Talba sabiex issir mera fin-niżla tar-Ramla n-naħa ta’ Calypso. Il-Kunsill
qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

11.7.15

Talba sabiex issir tabella road slippery f’tarf Triq Għajn Wajtar. Il-Kunsill
qabel li għandna nressqu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport
Malta.

11.7.16

Talba sabiex tiġi indirizzata s-sitwazzjoni ta’ żwiemel u klieb li
allegatament qed jitħallew jgħumu fil-bajja tar-Ramla matul il-weekend fissigħat ta’ filgħodu. Il-Kunsill qabel li għandna niktbu formalment lisSupretindent Maurice Curmi sabiex iżid ir-rondi tal-Pulizija biex jaraw li
dan l-allegat ksur ta’ Liġi ma jibqax isir.

11.7.17

Talba sabiex jiġi organizzat kors ta’ aerobics u general fitness għallanzjani. Il-Kunsill innota li preżentament diġa’ qed isir kors simili minn
Radu Georghe li jkun parzjalment iffinanzjat mill-Kunsill. Kien hemm qbil
li dan il-kors jingħata aktar promozzjoni bħala kors ta’ fitness għall-anzjani.
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11.8

Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-iskeda ta’ pagamenti

11.8.1

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

11.8.2

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

11.8.3

Il-Viċi Sindku Aaron Agius astjena fuq il-pagament tas-Sur Enzo Agius
minħabba li ddikjara kunflitt ta’ interess.

11.9

Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss

11.9.1

Il-laqgħa tal-Kunsill intemmet fit-8.00pm u ġiet aġġornata b’mod unanimu
għal nhar il-Ħamis 26 ta’ Marzu 2020 fil-5.30pm b’aġenda li tkun
komunikata aktar ‘il quddiem.

Dr. Christian Zammit
Sindku
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