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

Laqgħa Numru Ħmistax (15)
28 ta’ Mejju 2020
Il-Kunsill Lokali Ix-Xagħra ltaqa’ b’mod virtwali fil-5.30 ta’ filgħaxija. Dan
skont Direttiva 02/2020 mahruga mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali bhala
parti mill-miżuri biex titnaqqas l-imxija tal-Covid-19 f’Malta.
PREŻENTI:
Dr. Christian Zammit - Sindku
Aaron Agius – Viċi Sindku
Stefan Bajada – Kunsillier
Anthony Attard – Kunsillier
Victor Curmi - 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.

15.1

Qari tal-ittri ta’ apoloġiji

15.1.1

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

15.2

Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti

15.2.1

Il-Kunsill approva unanimament il-minuti tal-laqgħa numru 13 li saret nhar
l-Erbgħa 15 ta’ April 2020 wara li ssir il-korrezzjoni approvata.

15.2.2

Il-Kunsill approva unanimament l-minuti tal-laqgħa b’urġenza (laqgħa
numru 14) li saret nhar it-Tnejn 27 ta’ April 2020.

15.3

Approvazzjoni tal-audited financial statements għas-sena 2019

15.3.1

Is-Segretarju Eżekuttiv ippreżenta lill-Kunsill kopja tal-audited financial
statements għas-sena 2019.

15.3.2

Il-Kunsill approva b’erba’ voti favur (Dr. Christian Zammit, Aaron Agius,
Stefan Bajada u Victor Curmi) u astensjoni waħda (Anthony Attard) dan iddokument li ser jintbagħat lill-Awditur Ġenerali u lid-Dipartiment talGvern Lokali skont kif titlob il-Liġi.

15.4

Komunikazzjonijiet tas-Sindku

15.4.1

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li fid-dawl tal-fatt li lGvern beda jirrilaxxa numru ta’ miżuri relatati mal-imxija tal-Covid-19,
dawn għandhom jiġu riflessi wkoll fl-operat tal-Kunsill Lokali tagħna.
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Fid-dawl ta’ dan, is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li b’effett minn nhar
it-Tnejn 1 ta’ Ġunju 2020, l-uffiċċju amministrattiv tal-Kunsill għandu
jerġa’ jibda jinfetaħ b’mod normali mit-Tnejn sas-Sibt bil-ħinijiet taluffiċċju b’mezzi ta’ mitigazzjoni. Mit-Tlieta 16 ta’ Ġunju sal-Erbgħa 30 ta’
Settembru, l-uffiċċju amministrattiv jinfetaħ bil-ħinijiet tas-Sajf bħalma
jiġri kull sena.
Is-Sindku propona wkoll u l-Kunsill qabel unanimament li s-servizz tal-ġbir
ta’ skart goff li kien twaqqaf f’Marzu li għadda minħabba l-imxija talCovid-19 għandu jerġa’ jibda jsir b’effett minn nhar il-Ħamis 4 ta’ Ġunju.
Is-Sindku propona wkoll u l-Kunsill qabel unanimament li s-servizz tattqassim tal-boroż tal-iskart organiku u l-boroż tal-iskart tar-riċiklaġġ
għandu jitkompla matul ix-xahar ta’ Ġunju.
Rigward il-ftuħ mill-ġdid tal-playing fields u l-librerija pubblika ‘Patri Ġiġi
Camilleri SJ’, is-Sindku Dr. Christian Zammit propona u l-Kunsill qabel li
għandna nistennew direzzjoni uffiċjali min-naħa tad-Dipartiment tal-Gvern
Lokali u l-Malta Libraries rispettivament.
15.4.2

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li l-Ministeru tal-Wirt
Nazzjonali, Kultura u Gvern Lokali aċċetta t-talba tagħna sabiex l-uffiċċju
amministrattiv tal-Kunsill jigi rilokat fil-librerija pubblika tagħna sabiex
dan ikun aċċessibbli għall-persuni anzjani u persuni b’diżabilita’ skont kif
titlob il-Liġi.
Is-Sindku qal li ħaddiem mill-uffiċċju tal-Perit Edward Scerri għamel
spezzjoni fuq il-post nhar it-Tlieta 19 ta’ Mejju 2020 u għandu jipprepara
pjanta bil-qisien biex jingħata bidu għax-xogħlijiet li ser isiru f’dan irrigward. Il-Kunsill qabel li għandna nimxu bl-irħas kwotazzjonijiet li kienu
nġabru aktar kmieni matul din is-sena.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius qal li għandna nibdew naħsbu għall-proċess
tat-tendering tal-bini taċ-Ċentru Ċiviku fil-lokalita’ tagħna. Il-Kunsill qabel
li għandna ninkarigaw lill-Perit Edward Scerri sabiex jipprepara dan id-
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dokument biex jitressaq għall-approvazzjoni tal-Kunsill. Dan wara li lKunsill ikollu garanzija li ser jirċievi finanzjament speċjali biex ikun jista’
jwettaq dan il-proġett maġġuri u wara li jkunu nġabu l-permessi kollha
neċessarji mill-Awtorita’ tal-Ippjanar.
15.4.3

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li fil-preżent ninsabu
għaddejjin bix-xogħlijiet ta’ asfaltar fi Triq Masri, liema xogħol qed isir
mill-Kunsill Lokali tax-Xagħra b’finanzjament speċjali li rċivejna millMinisteru għal Għawdex.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar il-kwistjoni tal-high tension cable
tal-Enemalta. Is-Sindku Dr. Christian Zammit qal li din il-kwistjoni ġiet
solvuta u x-xogħlijiet għaddejjin kif pjanat. Huwa qal li l-kuntrattur
infurmah li dan ix-xogħol għandu jiġi konkluż sa tmiem l-ewwel ġimgħa
ta’ Ġunju 2020.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius semma l-problema tal-bankini li tkissru waqt li
kienu għaddejjin dawn ix-xogħlijiet. Wara diskussjoni, il-Kunsill qabel li
għandna nitkellmu mal-kumpanija Road Construction Co. Limited li qed
tagħmel ix-xogħol ta’ asfaltar fi Triq Masri sabiex naraw kif ser nipproċedu
f’dan ir-rigward.

15.4.4

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li fid-dawl tal-fatt li
ma ġie sottomess l-ebda appell għax-xogħol ta’ rikostruzzjoni tat-tielet parti
ta’ Triq Marsalforn, huwa qed jipproponi li ssir laqgħa bejn il-kuntrattur u
l-entitajiet kollha konċernati biex jitfassal il-programm ta’ xogħol f’din ittriq prinċipali fil-lokalita’ tagħna. Dan ix-xogħol ser isir mill-Kunsill Lokali
tax-Xagħra b’finanzjament speċjali li rċivejna mill-Ministeru għal
Għawdex.
Il-Kunsill qabel unanimament li din il-laqgħa għandha ssir fil-bidu taxxahar ta’ Ġunju u għaliha għandhom ikunu preżenti l-Periti rispettivi
flimkien ma’ rappreżentanti minn Transport Malta, il-Korporazzjoni
Enemalta, il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma, il-kumpanija GO plc, ilkumpanija Melita plc u l-Ministeru għal Għawdex.
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15.4.5

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li l-kuntrattur Richard
Cauchi iffirma l-kuntratt għax-xogħol ta’ installazzjoni ta’ sistema ta’
illuminazzjoni ġdida fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru. Dan ix-xogħol ser
isir mill-Kunsill Lokali tax-Xagħra b’finanzjament speċjali li rċivejna millMinisteru għal Għawdex.
Il-Kunsill qabel li għandna ninsistu mal-kuntrattur sabiex dan ix-xogħol
jinbeda mingħajr dewmien, in viżta tal-fatt li skont il-ftehim ta’ assistenza
finanzjarja li għandna mal-Ministeru għal Għawdex, dan ix-xogħol irid
ikun konkluż sal-aħħar ta’ Diċembru 2020.

15.4.6

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li għandna nagħmlu lalmu kollu tagħna sabiex nagħtu bidu għall-proġett ambizzjuż talmonument ta’ merħba fix-Xagħra. Dan il-monument huwa disinn tal-artist
Xagħri Marvic Muscat u ser jinħadem fil-bronż minn ditta internazzjonali.
Id-disinn tiegħu kien ġie magħżul fis-sena 2015 mill-Kunsill Lokali ta’ dak
iż-żmien wara sejħa pubblika.
Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li għandna ninkarigaw lill-Perita
Mariella Xuereb sabiex tippreżenta stima aġġornata tax-xogħlijiet involuti
sabiex tkun tista’ titressaq għall-konsiderazzjoni u l-approvazzjoni talKunsill, issir l-applikazzjoni għall-fondi taħt id-Development Planning
Fund amministrat mill-Awtorita’ tal-Ippjanar u napplikaw għall-permessi
neċessarji.

15.4.7

Is-Sindku Dr. Christian Zammit għamel riferenza għall-proġett propost ta’
installazzjoni ta’ planters f’Misraħ il-Vitorja bil-għan li jissebbaħ l-ambjent
tal-pjazza ewlenija tal-lokalita’ tagħna. Is-Sindku qal li l-Ministeru talAmbjent infurmana li dan il-proġett li għandu valur stmat ta’ € 28,000 VAT
eskluża intgħażel għall-finanzjament.
Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel unanimament li għandna nistennew
komunikazzjoni uffiċjali min-naħa tal-Ministeru rigward il-figuri preċiżi
relatati mal-finanzjament ta’ dan il-proġett, niffirmaw il-kuntratt rispettiv u
nippubblikaw is-sejħa għall-offerti.
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Il-Viċi Sindku Aaron Agius qal li tista’ tibda tintuża spiera li hemm fixxelter tal-Pjazza sabiex minnha jissaqqew dawn ix-xtieli ġaladarba jiġu
nstallati. Il-Kunsill qabel li għandna nitkellmu mal-Perit Edward Scerri
rigward din il-proposta.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius ġibed l-attenzjoni u l-Kunsill qabel
unanimament li għandna niġbdu l-attenzjoni tal-Awtorita’ tal-Ippjanar
rigward xogħlijiet ta’ tħammil u skavar esaġerat li qed isir minn ċertu
kuntratturi fil-lokalita’ tagħna tant li allegament f’ċertu xogħlijiet qed
jinstab l-ilma tal-pjan.
Il-Kunsillier Anthony Attard staqsa dwar il-fatt li għad m’għandniex ilkonklużjonijiet tal-masterplan f’idejna u ser niddeċiedu qabel. Is-Sindku
Dr. Christian Zammit qal li hu wkoll kien perpless b’din il-materja pero’
jaħseb li ġaladarba ħarġet din l-iskema m’għandniex għalfejn nitilfu din lopportunita’. Il-Kunsill qabel mar-rakkomandazzjoni tas-Sindku.
15.4.8

Is-Sindku Dr. Christian Zammit propona u l-Kunsill qabel unanimament li
għandna nitolbu lill-Perit Edward Scerri sabiex jagħtina stima dettaljata
tax-xogħlijiet ta’ asfaltar fi Triq il-Marġa, Triq Ġnien Imrik (minn Triq lGħar ta’ Xerri sal-lukanda Cornucopia) u Triq l-Għejun. L-istima għandha
tinkludi x-xogħlijiet fuq il-bankini u s-servizzi kollha relatati.
Is-Sindku qal li dawn l-istejjem ser jitressqu għall-attenzjoni tal-Ministeru
għal Għawdex sabiex il-Ministeru jkun jista’ jevalwa l-possibilita’ li
jassistina finanzjarjament wara li jkun intemm ix-xogħol ta’ rikostruzzjoni
tat-tielet parti ta’ Triq Marsalforn u tkun ġiet iffinanzjata l-masterplan ta’
Pjazza l-Vitorja u Triq Ta’ Ġorf.

15.4.9

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li l-gym equipment li
ġie ordnat għall-ġnien pubbliku quddiem il-Mitħna Ta’ Kola ser jitwaħħal
fil-post sa nofs ix-xahar ta’ Lulju 2020. Il-Kunsill qabel ukoll li għandna
niġbru l-istimi għax-xogħol ta’ manutenzjoni tal-funtana fl-istess ġnien
sabiex dawn jitressqu għall-attenzjoni tal-Kunsill.

15.4.10

Is-Sindku Dr. Christian Zammit propona u l-Kunsill qabel li għandna
nippubblikaw magazine informattiv sabiex infakkru l-ewwel anniversarju
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mill-bidu tal-ħidma ta’ dan il-Kunsill. Huwa qal li nġabru tliet stimi
mingħand tliet stamperiji lokali - B.C.D. Graphics Ltd. €1,510.00c, Gozo
Press €895.00c u J de Bono Printing €1,420.00c.
Il-Kunsill qabel li dan il-magazine għandu jiġi ippubblikat għand listamperija Gozo Press li ssottomettiet l-irħas kwotazzjoni.
15.4.11

Is-Sindku Dr. Christian Zammit propona li għandu jkollna tim ta’ ħaddiema
li jgħinu fit-tindif u qtugħ tat-toroq. Il-Kunsill qabel li din il-materja
għandha tiġi diskussa fil-laqgħa ta’ Awwissu 2020.

15.5

Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsilliera

15.5.1

Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar xi żviluppi kien hemm fuq it-talba
li għamilna lill-Ministeru tal-Edukazzjoni fil-laqgħa li għaddiet. Is-Sindku
wieġeb li l-Ministeru tal-Edukazzjoni infurmana li hija l-policy tadDipartiment tal-Edukazzjoni hi li l-istituzzjonijiet edukattivi f’Malta u
Għawdex ikunu miftuħa għaċ-ċittadini kollha ta’ Malta u Għawdex
irrispettivament minn liema lokalita’ jkunu ġejjin.

15.5.2

Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar xi żviluppi kien hemm fuq ilproġett tar-rijabilitazzjoni tal-ex-landfill tal-Qortin. Il-Kunsill qabel li
għandna nibagħtu reminder lis-Sur Edric Micallef bħala uffiċjal talWasteserv.

15.5.3

Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar xi żviluppi kien hemm fuq it-talba
li għamilna sabiex isir xogħol ta’ manutenzjoni fuq it-trunċiera tar-Ramla.
Is-Sindku wieġeb li din it-talba qed tiġi diskussa mis-Sovrintendenza talPatrimonju Kulturali u ser nibagħtu reminder.

15.5.4

Il-Kunsillier Stefan Bajada ġibed l-attenzjoni tal-Kunsill rigward siġra talħarruba li allegatament tqaċċtet minn terzi persuni waqt li għaddej xogħol
ta’ kostruzzjoni fi Triq Laurent Ropa. Peress li din mhix materja li taqa’ filkompetenza diretta tal-Kunsill, ġie deċiż li niġbdu l-attenzjoni tat-Tree
Permitting Unit fi ħdan l-Awtorita’ tal-Ippjanar.
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15.5.5

Il-Kunsillier Stefan Bajada ġibed l-attenzjoni tal-Kunsill rigward siġra talħarrub li tqaċċtet u qed tagħlaq l-isqaq ħdejn il-Mitħna Ta’ Kola. Is-Sindku
wieġeb li qed nistennew il-permess għaż-żbir tagħha min-naħa tat-Tree
Permitting Unit fi ħdan l-Awtorita’ tal-Ippjanar.

15.5.6

Il-Kunsillier Victor Curmi staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq ittalba li għamilna sabiex issir id-devoluzzjoni tax-xelter tal-Gwerra filpjazza. Is-Sindku wieġeb li t-talba tagħna qed tiġi proċessata midDipartiment tal-Artijiet.

15.5.7

Il-Kunsillier Victor Curmi staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq ittalba tagħna sabiex jiġi introdott il-kunċett ta’ community policing fixXagħra. Is-Sindku wieġeb li din it-talba tagħna ser tiġi ikkunsidrata wara li
jintemm il-proċess għall-għażla ta’ Kummissarju ġdid tal-Korp tal-Pulizija.

15.5.8

Il-Kunsillier Victor Curmi staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq ittalba li għamilna sabiex tiġi restawrata n-niċċa tal-Madonna tal-Erwieħ li
tinsab fuq ir-riħ taċ-ċimiterju parrokkjali tax-Xagħra. Is-Sindku wieġeb li
f’April 2020 ġiet sottomessa applikazzjoni għall-fondi mill-iskema ta’
restawr ta’ niċeċ u postijiet storiċi imnedija mid-Direttorat ta’ EkoGħawdex fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex u qed nistennew risposta.

15.5.9

Il-Kunsillier Victor Curmi staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq ittalba li għamilna sabiex issir zebra crossing li tinkludi l-belischa lights fi
Vjal it-Tmienja ta’ Settembru. Is-Sindku wieġeb li rċivejna korrispondenza
minn Transport Malta li fiha ġejna nfurmati li l-istima biex issir tali zebra
crossing tammonta għas-somma ta’ madwar € 15,000. Il-Kunsill qabel li
għandna nġibu stima oħra peress li din is-somma teċċedi b’mod
konsiderevoli l-budget li jista’ jonfoq il-Kunsill fuq din iz-zebra crossing.

15.5.10

Il-Kunsillier Victor Curmi propona u l-Kunsill qabel unanimament li
għandna niktbu lil Heritage Malta sabiex jibda l-proċess ta’ skavar fuq
postijiet li għadhom ma ġewx skavati fix-Xagħra bħaċ-Ċirku ta’
Brockdorff, it-Tempji ta’ Santa Verna u siti oħrajn. Dan sabiex nakkwistaw
aktar għarfien dwar il-lokalita’ tagħna u dwar pajjiżna.
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15.5.11

Il-Kunsillier Victor Curmi propona u l-Kunsill qabel unanimament li
għandna nitolbu lil Heritage Malta sabiex tikkunsidra opportunita’ ta’
fondi Ewropej sabiex issir struttura ta’ protezzjoni lit-Tempji Neolitiċi talĠgantija. Dan sabiex dawn it-tempji jkunu protetti mill-elementi tan-natura
u fl-istess waqt it-tempji jkollhom sapport adekwat biex tissaħħaħ listruttura.

15.5.12

Il-Kunsillier Victor Curmi staqsa dwar min ħa d-deċiżjoni biex jitwaħħlu lfeeder pillars fi Pjazza l-Vitorja. Is-Sindku qal li dawn il-feeder pillars
huma parti minn proġett li kien approvat mill-Kunsill Lokali tax-Xagħra filleġislatura preċedenti. Il-Kunsill qabel li għandna niġbdu l-attenzjoni talKorporazzjoni Enemalta rigward il-possibilita’ li dawn il-kaxxi
eventwalment jinbidlu u jsiru iżgħar biex jitnaqqas l-impatt viżiv fuq ilPjazza.

15.5.13

Il-Kunsillier Anthony Attard ġibed l-attenzjoni tal-Kunsill rigward żewġ
siġar tal-ħarrub fi Triq Marsalforn u Triq Ġnien Imrik li allegatament qed
issir ħsara fuqhom waqt li għaddejjin xogħlijiet ta’ kostruzzjoni fl-inħawi.
Peress li din mhix materja li taqa’ fil-kompetenza diretta tal-Kunsill, ġie
deċiż li niġbdu l-attenzjoni tat-Tree Permitting Unit fi ħdan l-Awtorita’ talIppjanar.

15.5.14

Il-Kunsillier Anthony Attard innota li l-Kunsill Lokali tax-Xagħra bħal
ħafna Kunsilli Lokali oħrajn madwar Malta u Għawdex qed jitilfu lawtonomija tagħhom għax mhux qed jiġu konsultati b’mod ġenerali.
Fir-rigward ta’ korrispondenza li nirċievu b’mod elettroniku mill-Awtorita’
tal-Ippjanar, is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li l-Uffiċjal Eżekuttiv
Manolita Farrugia għandha tibda tibgħat il-lista ta’ applikazzjonijiet
pendenti quddiem l-Awtorita’ tal-Ippjanar lill-Kunsilliera kollha fl-aħħar
ta’ kull ġimgħa.

15.5.15

Il-Kunsillier Anthony Attard ġibed l-attenzjoni rigward in-niċċa li hemm fi
Pjazza Sant’Anton. Peress li din hija niċċa privata, il-Kunsill qabel li
għandna niġbdu l-attenzjoni tas-sid biex din in-niċċa tiġi konservata mill-
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aktar fis biex nissalvagwardjaw dan il-patrimonju storiku fil-lokalita’
tagħna.

15.6

Qari tal-Korrispondenza

15.6.1

Kwotazzjoni minghand il-Perit Johan Camilleri tax-xogħol biex isir
stormwater culvert fi Triq il-Knisja (minn fejn tispiċċa Triq l-Ifran ghal
quddiem il-ħanut Robert’s). L-istima totali hija ta’ € 9,488.04c. Il-Kunsill
qabel li dan ix-xogħol għandu jitpoġġa fuq l-aġenda tal-laqgħa ta’ Lulju.

15.6.2

Ittra u e-mail mingħand is-Sur Brian Zammit, li bħalissa għandu f’idejh irrestaurant Latini fejn qed jilmenta li l-ġar tiegħu David Attard qed
jipparkja l-Land Rover tieghu, għal ħin twil, eżatt mal-imwejjed u ssiġġijiet tiegħu u anke ġieli baqa’ dieħel fuqhom huwa u jipparkja
b’konsegwenza li anke’ ġieli tilef klijenti.
Is-Sur Zammit qal li ghandu l-permessi meħtieġa mingħand l-awtoritajiet
kompetenti sabiex ikun jista’ joħroġ l-imwejjed. Huwa qal ukoll li ressaq
dan l-ilment quddiem l-MTA sabiex tinstab soluzzjoni u qalulu biex
jikkuntattja lill-Kunsill.
Is-Sindku Dr. Christian Zammit propona u l-Kunsill qabel li għandha ssir
laqgħa bejn il-Kunsill, MTA, id-Dipartiment tal-Artijiet u l-Pulizija rigward
din il-kwistjoni sabiex jinstab kompromess li jkun ġust għall-partijiet kollha
konċernati.

15.6.3

E-mail mingħand il-Perit Jean Frendo f’isem grupp ta’ nies li qed
joġġezzjonaw ghal żvilupp li ser isir fi sqaq fi Triq Gajdoru. Huma qed
jitolbu biex il-Kunsill joġġezzjona wkoll għal dan l-iżvilupp. Il-Kunsill
qabel li għandna nitolbu parir tekniku mingħand il-Perit Edward Scerri.

15.6.4

E-mail mingħand is-Sinjura Roberta Carabott mill-Assoċjazzjoni talKunsilli Lokali fejn qed tistieden lill-Kunsilli li jkollhom l-internet banking
sabiex anke jkunu jistgħu jsiru transazzjonijiet peress li l-internet banking
attwali qiegħed li tkun tista’ tara d-dettalji tal-kont biss. Il-Kunsill ma
aċċettax din it-talba.
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15.6.5

E-mail mingħand Miriam Xerri fejn qed titlob li jitkomplew is-sessjonijiet
tal-attivita’ fiżika li kienet qed tieħu ħsieb hi u li l-Kunsill kien qed jgħin flispiża ta’ dawn is-sessjonijiet. Hija qed tissuġġerixxi li jkunu fi gruppi ta’
sitt persuni u hi tkun waħda minn dawn is-sitta. Il-Kunsill aċċetta din ittalba bil-kundizzjoni li s-Sinjorina Xerri tosserva l-kundizzjonijiet kollha
imposti mis-Supretindent tas-Saħħa Pubblika.

15.6.6

E-mail mingħand is-Sur Carmel Theuma f’isem grupp ta’ persuni li jinsabu
mħassbin fuq l-iżvilupp li ser isir fi Pjazza l-Vitorja. Huma qed jitolbu
sabiex issir laqgħa mal-Kunsill sabiex flimkien jiġi diskuss kif tista’ tiġi
mħarsa l-pjazza u l-madwar. Il-Kunsill qabel li, ġaladarba bħalissa l-Liġi
ma tippermettix li jsiru laqgħat pubbliċi, għandna ninfurmaw lis-Sur
Theuma li jista’ jiffirma l-petizzjoni li ser ikollna fl-uffiċċju amministrattiv.

15.6.7

E-mail mingħand Carmel Cordina fejn qed jitlob li titwessa’ parti dejqa
f’din it-triq fejn ir-residenza tiegħu fi Triq Ġnien Xibla peress li qed isiru
diversi inċidenti tat-traffiku. Huwa qed jgħid li din hija proprjeta tiegħu u
qed jistenna kumpens mid-Dipartiment tal-Artijiet. Il-Kunsill qabel li
għandna nirreferu din il-materja lid-Dipartiment tal-Artijiet.

15.6.8

E-mail mingħand Daphne Sant Caruana, kuratur ta’ Heritage Malta, li fiha
qed tikkonferma l-parteċipazzjoni ta’ Heritage Malta, fl-inizjattiva tal-Jum
Dinji tad-Donaturi tad-Demm li ser jiġi ċċelebrat fl-14 ta’ Ġunju 2020. IlKunsill innota l-kontenut.

15.6.9

E-mail mingħand Dr. Jonathan Mintoff, data protection officer tal-Kunsill
Lokali tax-Xagħra, li fiha qed iġib għall-attenzjoni tal-Kunsill Data
Processing Service Agreement li jrid jiġi iffirmat bejn il-Kunsill u dDipartiment tal-Artijiet rigward l-ipproċessar ta’ informazzjoni personali
meta r-residenti jiġu jħallsu l-qbiela tal-artijiet. Il-Kunsill qabel li dan ilftehim għandu jiġi iffirmat.

15.6.10

E-mail mingħand l-Arċipriet Mons. Carmelo Refalo li fiha qed jitlob ilkollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra fl-inizjattiva ta’ twaħħil ta’
banner informattiv fit-telgħa tal-Qaċċa. Il-Kunsill iddeċieda li għandu
jikkollabora f’din l-inizjattiva bi spiża li ma teċċedix is-somma ta’ € 150.
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15.6.11

E-mail mingħand Transport Malta sabiex il-Kunsill Lokali tax-Xagħra
jippreżenta generic plan magħmula minn Perit rigward il-keep clear
quddiem il-gates li jagħtu għall-għelieqi fi Triq Għajn Ħosna. Il-Kunsill
qabel li din il-pjanta għandha ssir minn Transport Malta peress li hi lawtorita’ kompetenti f’din il-materja.

15.6.12

E-mail mingħand is-Sur Victor Teuma, President tax-Xagħra Historical Reenactment Organisation, li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill florganizazzjoni tal-attivita’ kulturali tas-Sette Giugno li din is-sena ser issir
b’mod ristrett minħabba l-pandemija tal-Covid-19. Il-Kunsill qabel li
għandu jikkollabora fl-organizazzjoni ta’ din l-attivita’ bi spiża li ma
teċċedix is-somma ta’ € 85.

15.6.13

Talba mingħand l-Uffiċjal Eżekuttiv tal-Kunsill, is-Sinjorina Manolita
Farrugia, sabiex tkun tista’ tutilizza l-marriage leave mid-9 ta’ Diċembru
2020. In viżta tat-tieġ pjanat, is-Sinjorina Farrugia qed titlob lapprovazzjoni tal-Kunsill sabiex tkun tista’ tutilizza l-vacation leave tagħha
matul ix-xhur ta’ Novembru u Diċembru 2020.
Wara diskussjoni, il-Kunsill qabel li għandna nitolbu lis-Sinjorina Farrugia
sabiex (i) tagħtina d-data taż-żwieġ tagħha sabiex il-leave speċjali marbut
maż-żwieġ ikun jista’ jimxi ma’ din id-data u (ii) l-lista tad-dati eżatti meta
tixtieq li tutilizza dan il-vacation leave.
Fir-rigward tat-tqassim tal-vacation leave tal-impjegati fl-uffiċċju talKunsill u l-ħaddiema tal-Community Workers Foundation li huma assenjati
magħna, il-Kunsill qabel unanimament li għandna nimxu malprovvedimenti kollha tal-ftehim kollettiv li huwa regolat bil-Liġi.
Il-Kunsillier Victor Curmi irtira mil-laqgħa fit-8.10pm.

15.6.14

E-mail mingħand Galea Curmi Engineering Consultants li fiha qed
jinforma lill-Kunsill li l-ispiża totali sabiex il-monument ‘Ħaġarna’ jiġi
mqabbad mas-sistema tad-dawl tat-toroq tammonta għas-somma ta’ €
3905.80c VAT inkluża. Il-Kunsill qabel li għandna nitolbu lis-Sur Victor
Agius dwar il-possibilita’ li jġib sponsor għal dan ix-xogħol.
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15.6.15

E-mail mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali b’informazzjoni dwar liskema Wifi4EU li ser tagħlaq f’nofsinhar tal-Ġimgħa 29 ta’ Mejju 2020.
Il-Kunsill innota l-kontenut.

15.7

Ilmenti mir-residenti

15.7.1

Ilment dwar kostruzzjoni li qed issir fil-bidu ta’ Triq San Marzjal peress li
t-trab mit-taħmil qed jispiċċa fit-triq b’konsegwenza li l-vetturi jiskidjaw
huma u telgħin minn din it-triq. Il-Kunsill qabel li għandna nirreferu dan lilment lill-Building Regulations Office.

15.7.2

Talba sabiex jingħata l-materjal għax-xogħol ta’ manutenzjoni ta’ passaġġ
fl-inħawi tas-Sruġ. Il-Kunsill qabel li għandna nitolbu lir-resident li għamel
din it-talba sabiex jipprovdi dikjarazzjoni mid-Dipartiment tal-Artijiet li lisqaq huwa pubbliku.

15.7.3

Talba sabiex isiru sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar faċċata ta’ Luna Court fi
Triq Parisot. Il-Kunsill qabel li għandna nitolbu l-permess ta’ sid irresidenza ta’ faċċata.

15.7.4

Talba sabiex issir 1.5m keep clear quddiem ir-residenza numru 93 fi Triq
Bullara. Il-Kunsill qabel li għandna nibagħtu din it-talba għallapprovazzjoni ta’ Transport Malta.

15.7.5

Talba sabiex titranġa l-bankina quddiem ir-residenza ‘Iż-Żernieq’, Triq Ta’
Bullara. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

15.7.6

Talba sabiex terġa’ titwaħħal mera fi Triq Għajn Ħosna. Il-Kunsill aċċetta
din it-talba.

15.7.7

Talba sabiex titneħħa il-bus stop li qegħda fi Triq John Otto Bayer. S’issa
din il-proprjeta’ ma kinitx tintuża u għalhekk qatt ma saret oġġezzjoni għal
din il-bus stop. Ir-resident qed jissuġġerixxi li din titmexxa faċċata, jiġifieri
quddiem il-ġibjun. Il-Kunsill ma aċċettax din it-talba.
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15.7.8

Talba sabiex issir loading/unloading bay oħra fi Vjal it-Tmienja ta’
Settembru. Il-Kunsill qabel li għandna nressqu din it-talba għallapprovazzjoni ta’ Transport Malta.

15.7.9

Talba sabiex isir xogħol ta’ patching fi sqaq minn Ta’ Frenċ ‘il ġewwa. IlKunsill qabel li għandna nitolbu lir-residenta li għamlet din it-talba sabiex
tipprovdi dikjarazzjoni mid-Dipartiment tal-Artijiet li l-isqaq huwa
pubbliku.

15.7.10

Talba sabiex issir communal reserved parking bay għad-disabled quddiem
ir-residenza numru 26 fi Triq Bullara. Il-Kunsill ma aċċettax din it-talba.

15.7.11

Talba sabiex isiru speed humps fi Triq Għajn Qamar minħabba sewqan
eċċessiv li qed ikun hemm. Il-Kunsill ma aċċettax din it-talba pero’ ser
niġbdu l-attenzjoni tal-gwardjani lokali.

15.7.12

Talba sabiex titranġa r-rampa quddiem ir-residenza numru 29 fi Triq lGħejun. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

15.7.13

Ilment rigward communal reserved parking għad-disabled li sar fi Triq
Santa Verna. Ir-resident qed jgħid li l-persuna li applikat għal dan ilparking mhix intitolata għalih. Il-Kunsill qabel li għandna nirreferu lirresident li għamel dan l-ilment lil Transport Malta.

15.7.14

Talba sabiex jingħata ftit patching fi Triq Mannar. Il-Kunsill qabel li dan
ix-xogħol għandu jsir.

15.7.15

Talba sabiex isiru sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar quddiem ir-residenza
numru 91 fi Triq Franġisk Camilleri. Il-Kunsill qabel li għandna nressqu
din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

15.7.16

Talba sabiex titranġa l-bankina quddiem ir-residenza numru 7A fi Triq Ta’
Gajdoru. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
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15.7.17

Talba sabiex isiru sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar fuq iż-żewġ naħat talbieb tal-garaxx tar-residenza ‘Il-Bies’, Triq Liberat Grech. Il-Kunsill qabel
li għandna nressqu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

15.7.18

Talba sbiex isiru litter bins matul it-Triq tar-Ramla (mal-wied) peress li qed
jintefa’ l-iskart bħal fliexken tal-plastik, karti, tazzi eċċ ġol-wied. Il-Kunsill
qabel li għandna nressqu din it-talba għall-attenzjoni tad-Direttorat ta’ EkoGħawdex fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex.

15.7.19

Talba sabiex tintefa’ ftit torba f’passaġġ fi Triq l-Għeżien. Il-Kunsill qabel
li għandna nitolbu lir-resident li għamel din it-talba sabiex jipprovdi
dikjarazzjoni mid-Dipartiment tal-Artijiet li l-isqaq huwa pubbliku.

15.7.20

Suġġeriment sabiex l-iskart organiku jinġabar ukoll il-Ħadd filgħaxija
speċjalment matul iż-żmien tas-Sajf. Il-Kunsill innota li dan is-suġġeriment
ma jistax jintlaqa’ peress li l-Liġi attwali ma tippermettix li skart jinġabar
nhar ta’ Ħadd.

15.7.21

Talba sabiex isiru sinjali minħabba l-ħmieġ tal-klieb u anke jsir bin fl-isqaq
fi Triq Għajn Qamar. Il-Kunsill aċċetta din it-talba.

15.7.22

Talba sabiex jerġgħu jsiru s-sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar quddiem ilgaraxx Tal-Grass Court, Triq ta’ Ġorf. Il-Kunsill qabel li dawn is-sinjali
għandhom jerġgħu jsiru.

15.7.23

Talba sabiex isiru sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar quddiem ir-residenza
numru 26 fi Triq Kortoll. Il-Kunsill qabel li għandna nressqu din it-talba
għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

15.7.24

Talba sabiex tingħata t-torba f’passaġġ fi Triq Għajn Wajtar. Il-Kunsill
qabel li għandna nitolbu lir-resident li għamel din it-talba sabiex jipprovdi
dikjarazzjoni mid-Dipartiment tal-Artijiet li l-isqaq huwa pubbliku.

15.7.25

Talba sabiex jinbidel fanal li hemm quddiem il-Knisja ta’ Sant’Anton
peress li jinsab fi stat ħażin. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
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15.7.26

Talba sabiex titnaddaf it-triq li minn Triq l-Għejjun tagħti għal Għajn
Ħosna u titranġa l-filata ta’ kantuni li hemm fl-istess triq biex l-ilma taxxita ma jaqax fir-raba’. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

15.7.27

Ilment rigward karozzi mitluqin mingħajr pjanċi ta’ reġistrazzjoni fl-inħawi
tal-Pergla. Il-Kunsill qabel li għandna nirreferu dan il-każ lill-Pulizija.

15.7.28

Talba sabiex isiru sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar fi Triq Kortoll wara lLoġġa Boutique Hotel. Il-Kunsill qabel li għandna nressqu din it-talba
għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

15.7.29

Talba sabiex issir communal reserved parking bay għad-disabled quddiem
ir-residenza tal-familja Spiteri fi Triq Ta’ Gajdoru. Il-Kunsill qabel li
għandna nressqu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

15.7.30

Talba sabiex jitħassru parti mis-sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar li saru
riċentament fi sqaq pubbliku kantuniera ma’ Triq Ġnien Imrik. Il-Kunsill
qabel li għandna nressqu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport
Malta.

15.7.31

Talba sabiex titranġa l-bankina quddiem ir-residenza numru 92 fi Triq lGħar ta’ Ninu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
Peress li kienu għaddew tliet sigħat mill-bidu tal-laqgħa, is-Sindku Dr.
Christian Zammit propona u l-Kunsill qabel unanimament li din il-laqgħa
għandha tiġi estiża sabiex tiġi eżawrita l-aġenda kollha mingħajr il-ħtieġa
li l-laqgħa tiġi aġġornata għal data oħra.

15.7.32

Talba sabiex isir communal reserved parking bay għad-disabled quddiem
Veduta Court, Block 1 Flat 1, Triq tas-Sruġ. Il-Kunsill qabel li għandna
nressqu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

15.7.33

Talba sabiex il-Kunsill jibgħat Perit sabiex jiċċekkja l-istat tas-sies li hemm
fi sqaq fi Triq Sruġ peress li jinsab fi stat ħażin. Il-Kunsill qabel li għandna
nibagħtu lill-Perit Edward Scerri.
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15.7.34

Talba sabiex isiru żewġ bollards fil-bidu ta’ Triq Ta’ Garaffa peress li qed
jipparkjaw ħafna trakkijiet u trailers f’din it-triq. Il-Kunsill qabel li
għandna nressqu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

15.7.35

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex isir xogħol ta’ patching
fl-ewwel parti ta’ Triq Knisja. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

15.7.36

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex isir xogħol ta’ tindif fi
Triq Għajn Ħosna fejn hemm in-niżla tal-Fellies. Il-Kunsill qabel li
għandna nibagħtu lill-ħaddiema assenjati magħna.

15.7.37

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex il-Kunsill jikkoordina
general clean-up fil-lokalita’ tagħna. Il-Kunsill qabel li din l-attivita’
għandha tiġi koordinata wara li tgħaddi s-sitwazzjoni tal-Covid-19 u jkun
permess li jinġabru numru ta’ nies fil-pubbliku.

15.7.38

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex jinbidel il-bank talinjam fi Triq l-Għar ta’ Xerri. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

15.7.39

Talba mingħand il-Kunsillier Stefan Bajada sabiex isir xogħol ta’ tindif fi
Triq San Marzjal. Il-Kunsill qabel li għandna nibagħtu lill-ħaddiema
assenjati magħna.

15.7.40

Talba mingħand il-Kunsillier Anthony Attard sabiex isiru sinjali li
jipprojbixxu l-ipparkjar madwar metru fuq kull naħa tal-garaxx tarresidenza numru 81 fi Triq Knisja. Il-Kunsill qabel li għandna nressqu din
it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

15.7.41

Talba mingħand il-Kunsillier Anthony Attard sabiex il-Kunsill jindirizza lproblema ta’ konġestjoni tat-traffiku fi Triq Kortoll. Il-Kunsill qabel li din
il-problema għandha tiġi indirizzata fit-traffic management plan li qed
jipprepara l-Perit tal-Kunsill, Edward Scerri, għat-Toroq Sruġ u Knisja.

Minuti tal-Kunsill Lokali Ix-Xagħra – Laqgħa Numru 15 – It-Tmien Leġislatura

28 ta’ Mejju 2020

17

15.7.42

Talba mingħand il-Kunsillier Anthony Attard sabiex jinbidel il-bank talinjam li hemm quddiem ir-residenza numru 31 fi Triq Ta’ Ġorf. Il-Kunsill
qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

15.8

Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-iskeda ta’ pagamenti

15.8.1

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

15.8.2

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

15.9

Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss

15.9.1

Il-laqgħa tal-Kunsill intemmet fid-8.45pm u ġiet aġġornata b’mod unanimu
għal nhar il-Ħamis 25 ta’ Ġunju 2020 fil-5.30pm b’aġenda li tkun
komunikata aktar ‘il quddiem.

IFFIRMATA
Dr. Christian Zammit
Sindku
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