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

Laqgħa Numru Sbatax (17)
25 ta’ Ġunju 2020
Il-Kunsill Lokali Ix-Xagħra ltaqa’ fl-Uffiċċju Amministrattiv fi Vjal itTmienja ta’ Settembru fil-5.30 ta’ filgħaxija.
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.

17.1

Qari tal-ittri ta’ apoloġiji

17.1.1

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

17.2

Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti

17.2.1

Il-Kunsill approva unanimament il-minuti tal-laqgħa numru 15 li saret nhar
il-Ħamis 28 ta’ Mejju 2020.

17.3

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

17.3.1

Il-Kunsill approva unanimament il-minuti tal-laqgħa b’urġenza li saret nhar
il-Ġimgħa 12 ta’ Ġunju 2020.
Is-Sindku flimkien mal-Kunsilliera awguraw lis-Segretarju Eżekuttiv Ivan
Attard fl-okkażjoni tat-twelid tal-ewwel wild tiegħu u lill-Viċi Sindku Aaron
Agius fl-okkażjoni tat-twelid tal-ewwel neputija tiegħu.

17.4

Komunikazzjonijiet tas-Sindku

17.4.1

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 l-Perit Edward Scerri bagħat pjanta ta’ kif ser titqassam ilbinja tal-librerija sabiex parti minnha tibda tintuża b’mod temporanju bħala
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uffiċċju amministrattiv tal-Kunsill. Il-Kunsill qabel li x-xogħol għandu
jibda immedjatament u ser nimxu bl-irħas offerti li ġew miġbura aktar
kmieni matul din is-sena.
17.4.2

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li nhar it-Tnejn 8 ta’
Ġunju 2020 saret laqgħa fl-uffiċċju tal-Kunsill bejn il-kuntrattur u lentitajiet kollha konċernati biex jitfassal il-programm ta’ xogħol ta’
rikostruzzjoni tat-tielet parti ta’ Triq Marsalforn. Dan ix-xogħol ser isir
mill-Kunsill Lokali tax-Xagħra b’finanzjament speċjali li rċivejna millMinisteru għal Għawdex.
Is-Sindku qal li jinsab infurmat mill-kuntrattur Victor Hili bħala
rappreżentant tal-kumpanija Road Construction Co. Limited li dan ixxogħol mistenni jibda f’nofs ix-xahar ta’ Lulju. Ser nieħdu ħsieb
ninfurmaw lil Transport Malta sabiex tipprepara t-traffic management plan
sakemm idumu għaddejjin dawn ix-xogħlijiet.
Il-Kunsillier Victor Curmi staqsa dwar fejn ser jaqleb l-ilma fi Triq
Marsalforn. Is-Sindku qal li din il-materja qed tiġi indirizzata mill-Periti
tal-Kunsill. Fuq proposta tal-Kunsillier Victor Curmi, il-Kunsill qabel li
għandna ninkarigaw lis-Sur Salvu Bonello sabiex jikkoordina laqgħa on
site mal-Periti involuti fil-proġett rigward il-problema tal-ilma f’din it-triq.

17.4.3

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.
Fuq proposta tal-Kunsillier Victor Curmi, il-Kunsill qabel li l-fanali
eżistenti li jistgħu jiġu salvati għandhom ikunu salvati biex jintużaw f’siti
oħrajn.
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17.4.4

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li nhar it-Tnejn 22 ta’
Ġunju 2020 ġie iffirmat ftehim bejn il-Kunsill Lokali tax-Xagħra u lMinisteru tal-Ambjent li permezz tiegħu ser jiġi iffinanzjat il-proġett ta’
installazzjoni ta’ planters f’Misraħ il-Vitorja. Skont l-istima preparata millPerit Edward Scerri u li ġiet diskussa fl-aħħar laqgħa tal-Kunsill, dan ilproġett għandu valur ta’ € 28,000 VAT eskluża.
Wara diskussjoni, is-Sindku Dr. Christian Zammit propona u l-Kunsill
qabel unanimament li għandna nippubblikaw is-sejħa għall-offerti għal dan
il-proġett bil-għan li jkun konkluż sal-aħħar tas-sena 2020.
Il-Kunsill qabel li għandna nitolbu lill-Ministeru tal-Agrikultura, Sajd u
Drittijiet tal-Annimali sabiex ġentilment jipprovdilna siġar u arbuxelli għal
Pjazza l-Vitorja bħala parti minn dan il-proġett. Fuq proposta tal-Viċi
Sindku Aaron Agius, ser nevalwaw il-possibilita’ li t-tisqija tal-pjanti issir
minn spiera li hemm fi Pjazza l-Vitorja.

17.4.5

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li l-Perit tal-Kunsill,
Edward Scerri, bagħat l-istimi dettaljati tax-xogħlijiet ta’ asfaltar fi Triq ilMarġa, Triq Ġnien Imrik (minn Triq l-Għar ta’ Xerri sal-lukanda
Cornucopia) u Triq l-Għejun. L-istimi jinkludu x-xogħlijiet fuq il-bankini,
il-ħitan li jżommu dawn it-toroq u s-servizzi kollha relatati.
Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel unanimament li dawn l-istejjem
għandhom jitressqu għall-attenzjoni tal-Ministeru għal Għawdex sabiex listess Ministeru jkun jista’ jevalwa l-possibilita’ li jassistina
finanzjarjament fl-implimentazzjoni ta’ uħud minn dawn ix-xogħlijiet
b’mod partikolari Triq il-Marġa peress li sservi ta’ by-pass għat-traffiku fillokalita’ tagħna.

17.4.6

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li l-Ministeru għal
Għawdex aċċetta li jiffinanzja l-masterplan għal Pjazza l-Vitorja u Triq Ta’
Ġorf mit-tifdil li ser jibqa’ mix-xogħol ta' rikostruzzjoni tat-tielet parti ta’
Triq Marsalforn. Il-valur totali ta’ dan il-masterplan skont l-offerta li ġiet
awarded min-naħa tal-Kunsill huwa ta’ € 18,888.88c VAT ekluża.
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Is-Sindku qal li din il-masterplan kienet on hold peress li ma setgħetx issir
il-fażi ta’ konsultazzjoni pubblika minħabba s-sitwazzjoni tal-Covid-19.
Issa li qed nirritornaw lura għan-normal, din il-fażi ta’ konsultazzjoni
pubblika tista’ ssir skont ma jistipulaw it-termini tal-kuntratt. Dan ukoll
peress li t-traffic counts kienu ser ikunu baxxi f’dan iż-żmien ta’ pandemija.
17.4.7

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li l-Ministeru għal
Għawdex ser ikun qed jorganizza serati mużikali matul ix-xhur tas-Sajf.
Fost dawn is-serati, ser tkun qed tingħalaq Pjazza l-Vitorja kull nhar ta’
Ħamis mit-2 ta’ Lulju sas-17 ta’ Settembru 2020 bejn id-9.30pm u nofs illejl. Ser nivverifikaw mad-Dipartiment tal-Kultura fi ħdan il-Ministeru
għal Għawdex sabiex jipprovdi servizz ta’ enforcement officers fil-ħin li fih
il-Pjazza tkun magħluqa għat-traffiku.
Bil-għan li tinżamm ħajja l-inizjattiva li ttieħdet mill-Kunsill sena ilu
rigward l-għeluq ta’ Pjazza l-Vitorja matul ix-xhur ta’ Lulju, Awwissu u
Settembru, is-Sindku Dr. Christian Zammit propona u l-Kunsill qabel li
Pjazza l-Vitorja għandha tingħalaq kull nhar ta’ Sibt ukoll bejn id-9.30pm u
nofs il-lejl. Il-Kunsill qabel li għandna nagħmlu laqgħa ma’ Transport
Malta sabiex nikkordinaw din l-inizjattiva.

17.4.8

Is-Sindku Dr. Christian Zammit propona u l-Kunsill qabel li, b’effett minn
nhar l-Erbgħa 1 ta’ Lulju 2020, il-playing field ta’ Vjal it-Tmienja ta’
Settembru, il-ġonna pubbliċi fix-Xagħra u l-librerija pubblika ‘Patri Ġiġi
Camilleri S.J.’ għandhom jerġgħu jinfetħu għall-pubbliku.
Il-ġranet u l-ħinijet tal-ftuħ tal-librerija ser ikunu l-istess bħas-Sajf tas-sena
li għaddiet, jiġifieri mit-Tnejn sal-Ħamis bejn id-9.00am u s-1.00pm u nhar
ta’ Sibt bejn id-9.00am u l-11.00am. Ser jiġu segwiti rrakkomandazzjonijiet li ntbagħtu min-naħa tal-Malta Libraries.
Fir-rigward taċ-Ċentru ta’ Matul il-Jum għall-Anzjani, il-Kunsill qabel li
għalissa dan għandu jinżamm magħluq minħabba l-vulnerabbilita’ talpersuni li jattendu f’dan iċ-Ċentru biex jitnaqqas ir-riskju ta’ trasmissjoni
ta’ mard infettiv.
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17.4.9

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa li l-istima totali għax-xogħol fuq
il-proġett propost ta’ monument ta’ merħba fix-Xagħra tammonta għassomma ta’ ‘l fuq minn € 200,000.
Peress li l-Kunsill Lokali tax-Xagħra m’għandux fondi biżżejjed sabiex
ikun jista’ jimplimenta dan il-proġett, il-Kunsill qabel li għandna
nissottomettu applikazzjoni taħt id-Development Planning Fund
amministrat mill-Awtorita’ tal-Ippjanar sabiex naraw il-possibilita’ li dan
il-proġett ikun iffinanzjat minn dan il-fond. Il-Kunsill qabel li għandna
ninkarigaw lill-Perita Mariella Xuereb biex tieħu ħsieb din l-applikazzjoni.

17.4.10

Is-Sindku Dr. Christian Zammit innota li rċivejna żewġ stimi għax-xogħol
ta’ manutenzjoni tal-funtana li tinsab fil-ġnien pubbliku quddiem il-Mitħna
Ta’ Kola.
Peress li dawn l-istimi jaqbżu b’mod konsiderevoli l-budget li alloka lKunsill għal dan ix-xogħol, ġie deċiż li jintalbu stimi ġodda li ma jkunux
jaqbżu s-somma ta’ € 1,500 VAT inkluża.
Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li l-playing equipment
ġdid fil-ġnien pubbliku quddiem il-Mitħna Ta’ Kola ser jiġi installat matul
ix-xahar ta’ Lulju 2020.

17.4.11

Is-Sindku Dr. Christian Zammit propona u l-Kunsill qabel li għandna
niċċekkjaw mal-Ministeru għal Għawdex sabiex naraw fiex waslu t-talbiet
għall-esproprijazzjoni ta’ Triq il-Ġebla Ta’ Sansuna u parti minn Triq
Ġnien Xibla.

17.4.12

Is-Sindku Dr. Christian Zammit, għan-nom tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra,
irringrazzja lis-Sur Thomas Zammit li qed itemm it-terminu tiegħu bħala
ambaxxatur lokali taż-żgħażagħ peress li qed jagħlaq l-eta’ ta’ tmintax-il
sena. Il-Kunsill awguralu li din l-esperjenza tgħinu fil-karriera tiegħu.
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17.5

Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsilliera

17.5.1

Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar it-taħmil esaġerat u xogħlijiet ta’
skavar li qed isir fix-Xagħra. Il-Kunsill qabel li għandna niktbu lillMinistru Aaron Farrugia dwar il-ħtieġa li tkun ifformulata policy ġdida firrigward tal-bini b’mod partikolari għall-gżira Għawdxija u għal-lokalita’
tagħna li għandha diversi postijiet ta’ interess storiku.

17.5.2

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 ser isir rapport dwar din it-trunċiera mis-Supretindenza
tal-Patrimonju Kulturali sabiex jitressaq għall-attenzjoni tad-Direttur John
Xuereb fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex.

17.5.3

Il-Kunsillier Stefan Bajada staqsa dwar il-possibilita’ li tiġi organizzata
attivita’ kulturali għat-tfal li jattendu fil-crèche tal-Ursolini. Peress li din lattivita’ tinvolvi l-minuri, il-Kunsill qabel li din l-attivita’ m’għandhiex
tkun organizzata minnu pero’ huwa dispost li jassisti lill-amministrazzjoni
tal-istess crèche f’każ li jkunu jixtiequ jorganizzaw attivita’ simili fixXagħra.

17.5.4

Il-Kunsillier Victor Curmi propona u l-Kunsill qabel unanimament li
għandna nibagħtu ittra ta’ awguri lill-E.T. Mons. Anton Theuma flokkażjoni tal-ħatra tiegħu bħala d-disa’ Isqof tad-Djoċesi ta’ Għawdex.

17.5.5

Il-Kunsillier Victor Curmi propona u l-Kunsill qabel li għandna niktbu lillKorporazzjoni Enemalta dwar il-possibilita’ li tinstab alternattiva għallfeeder pillars li għadhom kemm twaħħlu fi Pjazza l-Vitorja. Dan peress li
dawn il-feeder pillars qed joħolqu dehra kerha lill-ambjent tal-istess Pjazza.

17.5.6

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.
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17.5.7

Il-Kunsillier Victor Curmi staqsa dwar il-possibilita’ li jitwaħħlu ash trays
fuq il-bins li hemm fi Pjazza l-Vitorja. Is-Sindku wieġeb li ser
nikkuntattjaw lill-kumpanija Dimech Enterprises Limited li kienu installaw
dawn il-bins bħala parti mill-proġett ta’ rinnovazzjoni tal-istess Pjazza.

17.5.8

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 qed tiġi ikkunsidrata u
jinsab infurmat li dalwaqt ikun hemm żviluppi dwarha issa li ġie maħtur ilKummissarju l-ġdid tal-Pulizija.

17.5.9

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
qed nistennew risposta mingħand id-Direttorat ta’ Eko-Għawdex rigward
applikazzjoni għall-finanzjament li konna issottomettejna f’April li għadda.

17.5.10

Il-Kunsillier Anthony Attard staqsa dwar il-possibilita’ li jitwaħħlu iżjed
tabelli kontra l-ħmieġ tal-klieb fil-bajja tar-Ramla u sabiex isir infurzar
rigward klieb li qed jitħallew jgħumu fl-istess bajja.
Is-Sindku Dr. Christian Zammit wieġeb li d-Direttorat ta’ Eko-Għawdex
għadu kemm waħħal tabelli ġodda kontra l-ħmieġ tal-klieb f’din il-bajja.
Fir-rigward tal-infurzar mitlub, il-Kunsill qabel li għandna nirreferu dan ilkaż lis-Supretindent tad-Distrett ta’ Għawdex, is-Sur Maurice Curmi.

17.5.11

Il-Kunsillier Anthony Attard staqsa dwar il-possibilita’ li jinxtraw sitt kopji
tal-ktieb ‘Il-Qilla tal-Gwerra’ miktub mill-awtur Għawdxi Charles Bezzina.
Dan sabiex tingħata kopja lil kull Kunsillier u lill-ambaxxatur lokali tażżgħażagħ. Il-Kunsill ma sabx oġġezzjoni.
Il-Kunsillier Stefan Bajada irtira mil-laqgħa fis-7.00pm.
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17.6

Qari tal-Korrispondenza

17.6.1

Ċirkulari numru 59/2020 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Active Ageing and Community Care application’. Il-Kunsill
innota l-kontenut.

17.6.2

E-mail mingħand l-Uffiċjal Eżekuttiv Manolita Farrugia li fiha qed
tinforma lill-Kunsill li (a) id-data taż-żwieġ tagħha ser tkun fit-8 ta’
Diċembru 2020 u (b) hi tixtieq tutilizza l-vacation leave tagħha mit-Tnejn
16 ta’ Novembru sal-Ħamis 31 ta’ Diċembru 2020. Dan jinkludi l-ħamest
ijiem special leave marbut maż-żwieġ bejn l-Erbgħa 9 ta’ Diċembru u tTlieta 15 ta’ Diċembru 2020.
Il-Kunsill ma sabx oġġezzjoni li l-marriage leave jittieħed bejn l-Erbgħa 9
ta’ Diċembru u t-Tlieta 15 ta’ Diċembru 2020. Fir-rigward tal-vacation
leave entitlement tas-Sinjorina Farrugia, il-Kunsill iddeċieda li dan għandu
jiġi utilizzat b’dan il-mod: Għaxart ijiem iridu jittieħdu sal-31 ta’ Ottubru
filwaqt li l-ħmistax-il ġurnata l-oħra jittieħdu matul ix-xhur ta’ Novembru u
Diċembru 2020.

17.6.3

E-mail mingħand Thomas Hili li fiha qed jitlob lill-Kunsill sabiex
jikkunsidra xogħol ta’ manutenzjoni fuq il-ġibjun tal-ilma li hemm fi Triq
Marsalforn fl-għelieqi msejħa ‘Tal-Massar’.
Il-Kunsill qabel li għandu jitlob lis-Sur Thomas Hili sabiex jipprovdi
dikjarazzjoni mid-Dipartiment tal-Artijiet li l-imsemmi ġibjun tal-ilma
huwa ġibjun pubbliku.

17.6.4

Ċirkulari numru 61/2020 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘1st National Webinar – Webinar link u Preżentazzjoni’. IlKunsill innota l-kontenut.

17.6.5

Ċirkulari numru 62/2020 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Register now to the STAR Project webinar on street art against
urban and social marginalization’. Il-Kunsill innota l-kontenut.
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17.6.6

Ċirkulari numru 63/2020 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Ġbir ta’ skart riċiklabbli’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

17.6.7

E-mail mill-kumpanija Sixth Energy Malta b’rapport dwar il-performance
tal-Kunsilli Lokali ta’ Malta u Għawdex għal matul is-sena 2019. Il-Kunsill
innota l-kontenut.

17.6.8

Ċirkulari numru 64/2020 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Local councils migration to electronic payments’. Il-Kunsill
innota l-kontenut.

17.6.9

Ċirkulari numru 65/2020 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Proġett Wfi4EU’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

17.6.10

Ċirkulari numru 66/2020 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Spazju fil-Kunsilli Lokali offrut għall-istudenti tal-liġi’. IlKunsill innota l-kontenut.

17.6.11

E-mail mingħand Dr. Deborah Camilleri, head ta’ Transport Malta, li fiha
qed tinforma lill-Kunsill li Transport Malta qed tagħti l-parir li tiġi
implimentata z-zebra crossing fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru mingħajr ilbelischa lights imbagħad din tiġi aġġornata skont il-ħtieġa.
Wara diskussjoni, il-Kunsill qabel li għandna nitolbu lil Transport Malta
sabiex tiffinanzja z-zebra crossing bil-belisha lights in viżta tal-fatt li Vjal
it-Tmienja ta’ Settembru hija triq arterjali u għaldaqstant taqa’ taħt irresponsabbilita’ tal-Gvern Ċentrali.

17.6.12

Ċirkulari numru 67/2020 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Ħu sehem fi stħarriġ qasir dwar l-impatt tal-COVID-19 fuq irreġjuni u l-ibliet’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

17.6.13

Ċirkulari numru 68/2020 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Webinar on the European Semester’s 2020 Country-Specific
Recommendations for Malta’. Il-Kunsill innota l-kontenut.
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17.6.14

Ċirkulari numru 69/2020 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘EUSEW 2020: Registration is now open!’. Il-Kunsill innota lkontenut.

17.6.15

Direttiva numru 03/2020 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali
intitolata ‘Revoka tad-Direttiva 2/2020’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

17.6.16

E-mail mill-kumpanija AME Services b’informazzjoni dwar risk
assessment reports li qed jiġu offruti lill-Kunsilli Lokali u entitajiet privati
in viżta tal-pandemija Covid-19. Il-Kunsill innota l-kontenut.

17.6.17

E-mail mingħand Carmel Theuma li fiha qed jipproponi li l-Kunsill Lokali
tax-Xagħra jorganizza laqgħa pubblika rigward l-iżvilupp propost fi Pjazza
l-Vitorja.
Il-Kunsill ma aċċettax din it-talba in viżta tal-fatt li l-perijodu stabbilit bilLiġi biex jiġi sottomess appell skada madankollu ser inħeġġu lis-Sur
Theuma sabiex jipparteċipa fl-inizjattiva li qed jieħu l-Kunsill sabiex
tinġabar petizzjoni kontra dan l-iżvilupp propost.

17.6.18

E-mail mingħand l-artist Xagħri Victor Agius li fiha qed jinforma lillKunsill li l-ispiża sabiex il-monument ‘Ħaġarna’ jiġi konnettjat massistema tad-dawl tal-Gvern tammonta għas-somma ta’ € 795. Huwa qed
jitlob li din l-ispiża tiġi iffinanzjata mill-Kunsill. Il-Kunsill aċċetta din ittalba.

17.6.19

E-mail mill-Malta Libraries li fiha qed tinforma lill-Kunsill bil-linji gwida
dwar il-libreriji mibgħuta mis-Supretindent tas-Saħħa Pubblika. Il-Kunsill
Lokali qed jintalab jiddeċiedi dwar id-data ta’ meta ser tinfetaħ il-librerija
pubblika. Il-Kunsill qabel li l-librerija pubblika għandha tinfetaħ mill-ġdid
għall-pubbliku minn nhar l-Erbgħa 1 ta’ Lulju 2020.

17.6.20

Ċirkulari numru 70/2020 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘EuroPCom 2020 – June 29 09:00-12:30 – Register Now!’. IlKunsill innota l-kontenut.
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17.6.21

E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali b’informazzjoni dwar l-Access
City Award (ACA). Il-Kunsill innota l-kontenut.

17.6.22

E-mail mingħand Alexei Pace li fiha qed jitlob lill-Kunsill Lokali taxXagħra sabiex jikkunsidra li jinkludi Triq Ġnien Xibla mal-lista ta’ toroq li
fihom ma jkunx jista’ jsir xogħol ta’ skavar fix-xhur tas-Sajf skont direttiva
tal-Awtorita’ tal-Ippjanar. Il-Kunsill ma aċċettax din it-talba.

17.6.23

Ċirkulari numru 71/2020 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘LCA Summer BBQ 24/07/2020’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

17.6.24

Ċirkulari numru 72/2020 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Minuti Laqgħa tal-Eżekuttiv Nru. 33 u Nru. 34’. Il-Kunsill innota
l-kontenut.

17.6.25

Ċirkulari numru 74/2020 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Servizzi lill-Anzjani mill-Kunsilli Lokali – Ċentru Servizz
Anzjani’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

17.6.26

E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali intitolata ‘Training for Local
Councils on Advocay to promote Social Inclusion in the local context’. IlKunsill innota l-kontenut.

17.6.27

E-mail mid-Direttorat għall-Wirt Kulturali fi ħdan il-Ministeru għal
Għawdex li fiha qed jintalab il-permess tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra
sabiex jiġu organizzati sensiela ta’ serati li fihom ikunu qed jipparteċipaw
diversi mużiċisti / bands Għawdxin kull nhar ta’ Ħamis bejn it-2 ta’ Lulju u
s-17 ta’ Settembru 2020 bejn l-4.00pm u nofs il-lejl fi Pjazza l-Vitorja.
Il-Kunsill qabel li dan il-permess għandu jinħareġ bil-kundizzjoni li dDirettorat għall-Wirt Kulturali jipprovdi servizz ta’ enforcement officers li
jieħdu ħsieb l-għeluq tal-Pjazza fil-ġranet u ħinijiet indikati u li jiġu avżati
r-residenti tal-istess Pjazza.

17.6.28

E-mail mingħand id-Direttur Ruth Debrincat Tabone li fiha qed tinforma
lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra li l-avviż legali li ser jemenda l-ġranet u lħinijiet tal-ġbir ta’ skart ser jiġi approvat fil-jiem li ġejjin u għaldaqstant il-
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ġabra tal-borża s-sewda nhar ta’ Sibt ser tiġi estiża għas-sena kollha. Ilġabra tal-ħġieġ ser tibda ssir fl-ewwel Ġimgħa tax-xahar minflok l-ewwel
Ħamis tax-xahar. Id-data ta’ meta ser jidħol fis-seħħ dan l-avviż legali ser
tiġi komunikata fix-xhur li ġejjin. Il-Kunsill innota l-kontenut.
17.6.29

E-mail mingħand Noel Zammit, Kap Eżekuttiv ta’ Heritage Malta, li fiha
qed jinforma lill-Kunsill li t-Tempji tal-Ġgantija m’għandhomx bżonn tinda
protettiva peress li l-istruttura hija magħmula minn blat tal-Qawwi li jiflaħ
sewwa għall-ambjent. Il-Kunsill innota l-kontenut.

17.6.30

E-mail mingħand Noel Zammit, Kap Eżekuttiv ta’ Heritage Malta, li fiha
qed jinforma lill-Kunsill li l-proċess ta’ skavar fis-sit fejn illum hemm iċĊirku ta’ Brockdorff ser ikompli matul is-sena 2020 peress li kellu jiġi
pospost minħabba l-pandemija Covid-19. Il-Kunsill innota l-kontenut.

17.6.31

E-mail mingħand il-Perit Edric Micallef, rappreżentant tal-Wasteserv, li
fiha qed jinforma lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra li t-tender għax-xogħlijiet
sabiex is-sit tal-ex-miżbla tal-Qortin jinbidel f’park rikreattiv għall-familja
qiegħed fis-suq. Il-Kunsill innota l-kontenut.

17.6.32

E-mail mingħand il-Perit Alex Bigeni li fiha qed jitlob lill-Kunsill Lokali
tax-Xagħra sabiex jikkonferma li hu jwettaq xogħlijiet fi sqaq fi Triq
Bullara.
Wara diskussjoni, is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li għandna
niċċekkjaw mal-Perit Edward Scerri biex naraw x’inhuma x-xogħlijiet li
qed isiru f’din l-isqaq u jekk dawn l-istess xogħlijiet humiex koperti bilpermessi mingħand l-awtoritajiet kompetenti.
Fir-rigward tad-dikjarazzjoni li qed tintalab mill-Kunsill, ġie deċiż li
nitolbu parir lid-Direttur tal-Gvern Lokali.

17.6.33

E-mail mingħand Dr. Samuel Azzopardi, President tar-Reġjun Għawdex, li
fiha qed jinforma lill-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex li hu ser jipproponi li listudji rigward il-proġett Slow Streets imniedi mill-Assoċjazzjoni talKunsilli Lokali jiġu iffinanzjati mill-Kunsill Reġjonali għal Għawdex. IlKunsill innota l-kontenut.
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17.6.34

E-mail mill-Ministeru għall-Biedja, Sajd u Drittijiet tal-Annimali
b’informazzjoni dwar l-LC Care Project Grant Support Scheme. Lapplikazzjonijiet fetħu fis-26 ta’ Ġunju u għalqu fis-17 ta’ Lulju 2020. IlKunsill innota l-kontenut.

17.7

Ilmenti mir-residenti

17.7.1

Talba mingħand il-Kunsillier Victor Curmi sabiex issir tabella No Entry to
Heavy Vehicles fil-bidu ta’ Triq Ta’ Bertrija u fi Triq Liberat Grech. IlKunsill qabel li għandna nibagħtu din it-talba għall-approvazzjoni ta’
Transport Malta.

17.7.2

Talba mingħand xi residenti sabiex jiżdiedu l-ispazji ta’ parkeġġ riservat
għall-persuni b’diżabilita’ qrib il-bajja tar-Ramla l-Ħamra. Il-Kunsill qabel
li għandna nibagħtu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

17.7.3

Talba mingħand Reuben Galea sabiex tiġi estiża l-loading/unloading bay li
hemm quddiem ir-residenza tiegħu fi Triq l-Għejun. Il-Kunsill qabel li
għandna nibagħtu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

17.7.4

Talba mingħand Francesca Sultana ta’ Triq Ta’ Gajdoru, sabiex titranġa lparti tat-triq quddiem ir-residenza tagħha peress li hemm qagħda tal-ilma.
Il-Kunsill qabel li għandna nitolbu lis-Sur Salvu Bonello sabiex jagħtina
stima.

17.7.5

Talba mingħand Melanie Vella Zarb ta’ Triq Parisot sabiex titranġa l-parti
tat-triq quddiem ir-residenza tagħha peress li hemm qagħda tal-ilma. IlKunsill qabel li għandna nitolbu lis-Sur Salvu Bonello sabiex jagħtina
stima.

17.7.6

Talba mingħand Maria Dolores Mifsud ta’ ‘Soler Court’, Triq Mannar,
sabiex (i) issir bozza ġdida ħdejn ir-residenza tagħha u (ii) issir tabella talisem tat-triq fi Triq Mannar. Il-Kunsill qabel li fir-rigward ta’ (i) għandna
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nressqu talba għall-attenzjoni tal-Korporazzjoni Enemalta u fir-rigward ta’
(ii) dan ix-xogħol għandu jsir.
17.7.7

Talba mingħand Eucharist Mercieca ta’ Triq Għajn Qamar, sabiex titranġa
l-bankina quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.

17.7.8

Talba mingħand Lawrence Sultana ta’ Triq l-Għejjun, sabiex titwaħħal
bozza ġdida mal-faċċata tar-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li għandna
nressqu din it-talba għall-approvazzjoni tal-Korporazzjoni Enemalta.

17.7.9

Talba mingħand Francienne Hili ta’ Triq Ta’ Ġorf, sabiex isiru sinjali li
jipprojbixxu l-ipparkjar madwar metru fuq kull naħa tal-garaxx tarresidenza tagħha. Il-Kunsill qabel li għandna nibagħtu din it-talba għallapprovazzjoni ta’ Transport Malta.

17.7.10

Talba mingħand Grace Theuma ta’ Triq l-Imqades sabiex titranġa l-bankina
quddiem ir-residenza tagħha. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

17.7.11

Talba mingħand Angel Mercieca ta’ Triq Franġisk Camilleri sabiex isiru
sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar madwar metru fuq garaxx ta’ residenza li
għandha fi Triq San Ġużepp. Il-Kunsill qabel li għandna nibagħtu din ittalba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

17.7.12

Talba mingħand diversi studenti li jistudjaw is-sengħa tan-newl sabiex ilKunsill Lokali tax-Xagħra jgħinhom isibu post fejn ikunu jistgħu jagħmlu
dawn il-lezzjonijiet fix-Xagħra stess. Dan peress li preżentament, dawn illezzjonijiet qed isiru fil-lokalita’ ta’ San Lawrenz u hemm ħafna studenti
mix-Xagħra li qegħdin jattendu għalihom. Il-Kunsill ma aċċettax din ittalba peress li m’għandux post li jista’ joffri għal dan il-għan.

17.7.13

Talba mingħand Natalina Attard ta’ Triq Ġwann Marija Camilleri sabiex
jingħata ftit siment ma’ ħajt viċin ir-residenza tagħha peress li qiegħed
f’periklu li jaqa’. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
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17.7.14

Talba mingħand Marvic Formosa sabiex titwaħħal bozza ġdida fi sqaq fi
Triq Marsalforn peress li qed ikun hemm ħafna dlam minħabba li
preżentament hemm bozza waħda biss f’dan l-isqaq. Il-Kunsill qabel li
għandna nressqu din it-talba għall-approvazzjoni tal-Korporazzjoni
Enemalta.

17.7.15

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex issir tabella ‘No
Through Road’ fil-bidu tal-parti ġdida fi Triq Gajdoru. Il-Kunsill qabel li
għandna nibagħtu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

17.7.16

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex issir bankina ġdida fi
Triq Masri. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

17.7.17

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex jingħata ftit siment filparti tat-triq li twessgħet fi Triq Ta’ Karkar. Il-Kunsill qabel li għandna
nirreferu din it-talba lill-Ministeru għal Għawdex.

17.7.18

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex issir sleeping
policeman fi Triq it-Tafla. Il-Kunsill innota li din it-talba diġa’ ġiet
approvata f’seduti preċedenti u diġa’ inkarigajna lill-kumpanija Road
Construction Co. Limited biex tagħmel dan ix-xogħol.

17.7.19

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex titranġa parti minn Triq
Għajn Wajtar peress li qed jiskidjaw xi vetturi. Il-Kunsill qabel li għandna
nitolbu l-parir tal-Perit Edward Scerri rigward din it-talba.

17.7.20

Talba mingħand il-Kunsillier Victor Curmi sabiex isir tindif tal-gandott talilma fi Triq Għajn Ħosna. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

17.7.21

Talba mingħand il-Kunsillier Victor Curmi sabiex isir il-qtugħ ta’ ħaxix u
tindif fi Triq Sruġ u Triq Wied tal-Għejjun. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir.
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17.7.22

Talba mingħand il-Kunsillier Victor Curmi sabiex isir traffic management
plan għall-aħħar parti ta’ Triq Tas-Sruġ. Il-Kunsill qabel li għandna
nibagħtu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

17.7.23

Talba mingħand il-Kunsillier Stefan Bajada sabiex isir xogħol ta’ patching
fi Triq Għejun. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir bil-ħaddiema
assenjati magħna.

17.7.24

Talba mingħand il-Kunsillier Stefan Bajada sabiex jiġi indirizzat l-istat ta’
Triq Tal-Qaċċa peress li hemm il-periklu li din tisfronda. Il-Kunsill qabel li
għandna nirreferu din it-talba lill-Ministeru għal Għawdex.

17.7.25

Talba mingħand il-Kunsillier Stefan Bajada sabiex il-Kunsill jikkoordina
video professjonali b’diversi shots ta’ postijiet storiċi fix-Xagħra bil-għan li
l-lokalita’ tagħna tingħata l-promozzjoni li jixirqilha mal-viżitaturi lokali u
barranin. Il-Kunsill qabel li għandna nirreferu din it-talba lill-Awtorita’
Maltija għat-Turiżmu u Heritage Malta.

17.7.26

Talba mingħand Martha Vella ta’ Triq Marsalforn sabiex jitranġa ħajt
imwaqqa’ fi Triq il-Marġa. Il-Kunsill qabel li għandna nirreferu din it-talba
lill-Ministeru għal Għawdex.

17.7.27

Talba mingħand Jesmond Micallef ta’ Triq Tas-Sruġ sabiex isiru sinjali li
jipprojbixxu l-ipparkjar madwar metru fuq kull naħa tal-garaxx tarresidenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li għandna nressqu din it-talba għallapprovazzjoni ta’ Transport Malta.

17.7.28

Talba sabiex isir xogħol ta’ żbir ta’ siġar f’dawn is-soft areas: Il-ġnien
pubbliku quddiem il-Mitħna Ta’ Kola, il-ġnien pubbliku fi Triq John Otto
Bayer, Vjal it-Tmienja ta’ Settembru u Triq Gajdoru mal-ħajt tal-Qasam ta’
Dun Anton. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
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17.8

Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-iskeda ta’ pagamenti

17.8.1

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

17.8.2

L-iskeda ta’ pagamenti kif preżentata ġiet approvata unanimament eskluż
il-pagamenti ta’ Azzopardi Brothers u Elizabeth Galea fejn il-Kunsillier
Anthony Attard astjena.

17.9

Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss

17.9.1

Il-laqgħa tal-Kunsill intemmet fit-8.00pm u ġiet aġġornata b’mod unanimu
għal nhar l-Erbgħa 29 ta’ Lulju 2020 fil-5.30pm b’aġenda li tkun
komunikata aktar ‘il quddiem.

IFFIRMATA
Dr. Christian Zammit
Sindku
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