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

Laqgħa Numru Tmintax (18)
29 ta’ Lulju 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
Victor Curmi – Kunsillier
Anthony Attard – Kunsillier (daħal għal-laqgħa fis-6.15pm)
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.

18.1

Qari tal-ittri ta’ apoloġiji

18.1.1

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

18.2

Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti

18.2.1

Il-Kunsill approva unanimament il-minuti tal-laqgħa numru 17 li saret nhar
il-Ħamis 25 ta’ Ġunju 2020 wara li ssir il-korrezzjoni meħtieġa.

18.3

Approvazzjoni tal-quarterly financial reports

18.3.1

Il-Kunsill approva unanimament il-quarterly financial reports għallperijodu bejn Jannar u Ġunju 2020.

18.4

Komunikazzjonijiet tas-Sindku

18.4.1

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li huwa jinsab infurmat
li x-xogħol ta’ rikostruzzjoni tat-tielet parti ta’ Triq Marsalforn mistenni
jibda fil-jiem li ġejjin. Dan wara li l-Kunsill irċieva korrispondenza bilmiktub mill-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma li l-ispejjeż kollha relatati
mal-bdil tal-main tad-drenaġġ f’din it-triq ser jiġi mħallsa kollha mill-istess
Korporazzjoni mingħajr spiża addizjonali fuq il-Kunsill.
Is-Sindku informa lill-Kunsill li wara laqgħa li saret fil-Ministeru għal
Għawdex, ġie deċiż li x-xogħlijiet jistgħu jibdew kif pjanat hekk kif ġiet
mgħoddija s-somma ta’ € 1.16 miljun mill-Ministeru lill-Kunsill Lokali.
Fir-rigward ta’ fejn ser jaqleb l-ilma f’din it-triq, is-Sindku qal li din ilmaterja qed tiġi indirizzata mill-Perit Edward Scerri.
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Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar fejn ser jaqleb l-ilma fi Triq
Marsalforn. Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li din ilmaterja qed tiġi indirizzata mill-Periti tal-proġett. Il-Kunsill qabel li
għandna nagħmlu laqgħat mal-kuntrattur darba kull ħmistax, bl-ewwel
laqgħa ssir fit-tieni ġimgħa ta’ Awwissu.
18.4.2

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.
Is-Sindku informa lill-Kunsill li nhar il-Ġimgħa 31 ta’ Lulju f’nofsinhar ser
issir laqgħa mal-kuntrattur Richard Cauchi u mal-inġinier Joseph Azzopardi
rigward il-mod ta’ kif ser nipproċedu b’dawn ix-xogħlijiet. Il-Kunsill qabel
li għandna ninsistu mal-kuntrattur sabiex dawn ix-xogħlijiet jitlestew salaħħar ta’ Awwissu 2020.

18.4.3

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.
Is-Sindku innota li rċivejna korrispondenza mingħand il-kumpanija
Terracore Limited rigward l-ispejjeż involuti sabiex isir coring tal-ispiera li
hemm fix-xelter tal-pjazza, liema stima tammonta għas-somma ta’ € 354
VAT inkluża. Il-Kunsill qabel unanimament li għandna mmexxu b’din listima. Dan sabiex tiġi studjata l-proposta mressqa mill-Viċi Sindku Aaron
Agius li din l-ispiera tintuża għat-tisqija tal-pjanti li ser ikun hemm fi
Pjazza l-Vitorja bħala parti minn dan il-proġett.

18.4.4

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li nhar it-Tlieta 21 ta’
Lulju, hu flimkien mas-Segretarju Eżekuttiv ospitaw fl-uffiċċju tal-Kunsill
lill-Perit Mariello Spiteri mill-uffiċċju tal-EMDP li hija l-kumpanija
magħżula mill-Kunsill wara sejħa għall-offerti sabiex tipprepara
masterplan għal-lokalita’ tax-Xagħra.
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Is-Sindku informa lill-Kunsilliera li nhar il-Ġimgħa 31 ta’ Lulju, is-Sibt 1
ta’ Awwiss u l-Ħadd 2 ta’ Awwissu 2020 ser isiru t-traffic counts fit-toroq
indikati fid-dokument tat-tender. Dawn jinkludu fost l-oħrajn Triq Knisja,
Triq Spiera, Triq it-28 ta’ April 1688, Triq San Ġużepp, Pjazza l-Vitorja,
Triq Ta’ Ġorf u Triq Mannar. Il-proċess ser ikompli imbagħad b’laqgħa ta’
konsultazzjoni teknika ma’ diversi awtoritajiet konċernati, ewlenin fosthom
Transport Malta, l-Awtorita’ Maltija għat-Turiżmu, l-Awtorita’ tal-Ippjanar
u Heritage Malta, u sussegwentement laqgħa ta’ konsultazzjoni pubblika
mar-residenti.
18.4.5

Is-Sindku Dr. Christian Zammit propona u l-Kunsill qabel li għandna
nitolbu l-awtorizazzjoni ta’ Transport Malta sabiex Triq it-28 ta’ April
1688, l-ewwel parti ta’ Triq il-Knisja u Triq l-Arċipriet Ġużepp Diacono
jiġu temporanjament one way għall-perijodu bejn il-5 ta’ Awwissu u l-15
ta’ Settembru 2020. Dan minkejja li f’ċertu toroq mhux ser isir l-armar talfesta minħabba r-restrizzjonijiet tal-pandemija.

18.4.6

Is-Sindku Dr. Christian Zammit propona u l-Kunsill qabel unanimament li,
fir-rigward tal-permessi tal-bejjiegħa li jarmaw temporanjament fi żmien ilfesta, għandna nipproċedu bl-istess sistema tas-sena li għaddiet. Dan ifisser
li dawk il-bejjiegħa li ser juru interess biex jarmaw bil-gabbana tagħhom
fil-jiem tal-festa ser jittellgħu bil-polza u jitpoġġew fit-trejqa fil-parti ta’
isfel tal-playing field fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru.
Is-Sindku informa wkoll lill-Kunsill Lokali li, fid-dawl taċ-ċirkustanzi
attwali, ser issir biss il-Quddiesa tat-Tifkira tal-Assedji ta’ Malta nhar itTnejn 7 ta’ Settembru 2020 fis-6.30pm fil-preżenza tal-President ta’ Malta
l-E.T. Dr. George Vella u l-Prim Ministru l-Onor. Dr. Robert Abela. Dan
sakemm ma jinħarġux xi restrizzjonijiet ġodda minħabba l-pandemija.
Il-Kunsillier Anthony Attard daħal għal-laqgħa fis-6.15pm.

18.4.7

Is-Sindku Dr. Christian Zammit propona u l-Kunsill qabel unanimament li,
fid-dawl taċ-ċirkustanzi attwali relatati mal-imxija tal-Covid-19, lorganizazzjoni ta’ Jum ix-Xagħra għandha tiġi diskussa fil-laqgħa ta’
Settembru 2020.
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18.4.8

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li wasal iż-żmien li
nibdew naħsbu għall-organizazzjoni tal-Kunċert tal-Milied fil-Knisja
Bażilika ta’ Marija Bambina. Dan sakemm iċ-ċirkustanzi tal-pandemija
jippermettu li jsiru l-attivitajiet tal-massa.
Wara diskussjoni, il-Kunsill qabel li għandna nitolbu stima lis-Surmast
Joseph Debrincat u lis-Surmast Antoine Theuma biex jiġu diskussi fillaqgħa li jmiss.

18.4.9

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li, minn informazzjoni
li rċieva mingħand il-Perit Edric Micallef mill-Wasteserv, it-tender għaxxogħlijiet ta’ rijabilitazzjoni tas-sit tal-ex-miżbla tal-Qortin jinsab fis-suq.
Il-Kunsill qabel li għandna nitolbu lill-Wasteserv sabiex iżżommna
aġġornati kontinwament dwar dan il-proċess.

18.4.10

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li ġie ordnat il-materjal
għax-xogħol ta’ rilokazzjoni tal-uffiċċju amministrattiv tal-Kunsill għal
parti mil-librerija pubblika ‘Patri Ġiġi Camilleri SJ’. Il-Kunsill qabel li lAssistant Principal tal-Kunsill, is-Sinjura Josephine Sultana, għandha tiġi
inkarigata uffiċjalment minn dawn ix-xogħlijiet bit-tama li nkunu
f’pożizzjoni li nirrilokaw is-servizzi tagħna sal-aħħar ta’ din is-sena.

18.5

Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsilliera

18.5.1

Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar il-possibilita’ li jibda jinġieb
bowser biex minnu jissaqqew il-pjanti li għandna fil-planters f’diversi żoni
madwar ir-raħal tagħna. Il-Kunsill ma sabx oġġezzjoni għal dan.

18.5.2

Il-Kunsillier Victor Curmi staqsa dwar il-possibilita’ li jinżabru s-siġar li
hemm sporġuti ‘l barra fi Triq il-Marġa u fi Triq tas-Sruġ. Il-Kunsill qabel
li għandna nagħmlu talba lid-Direttorat tal-Agrikultura fi ħdan il-Ministeru
għal Għawdex.
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18.5.3

Il-Kunsillier Victor Curmi staqsa dwar fiex wasal il-proċess ta’ traffic
management għal Triq Knisja u Triq Kortoll. Is-Sindku wieġeb li l-pjanti
kif preparati mill-Perit tal-Kunsill, Edward Scerri, jinsabu għallapprovazzjoni ta’ Transport Malta.

18.5.4

Il-Kunsillier Victor Curmi staqsa dwar fiex waslu x-xogħlijiet ta’ barrier fi
Triq Għajn Ħosna. Is-Sindku wieġeb li dawn ix-xogħlijiet ser isiru millMinisteru għal Għawdex.

18.5.5

Il-Kunsillier Victor Curmi staqsa dwar fiex waslu x-xogħlijiet ta’
immodernizzar tal-latrina pubblika fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru. IsSindku wieġeb li dawn ix-xogħlijiet ser isiru mid-Direttorat ta’ EkoGħawdex fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex.

18.5.6

Il-Kunsillier Victor Curmi staqsa dwar fiex waslu t-talbiet li għamilna
għall-esproprijazzjoni ta’ Triq il-Ġebla ta’ Sansuna u parti minn Triq Ġnien
Xibla. Is-Sindku Dr. Christian Zammit wieġeb li dawn it-talbiet qed jiġu
diskussi mill-Ministeru għal Għawdex.

18.5.7

Il-Kunsillier Victor Curmi staqsa dwar fiex waslet it-talba tagħna għaddevoluzzjoni tax-xelter fi Pjazza l-Vitorja. Is-Sindku wieġeb li din it-talba
qed tiġi proċessata mid-Dipartiment tal-Artijiet.

18.6

Qari tal-Korrispondenza

18.6.1

E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha qed jinforma lill-Kunsilli
Lokali bl-obbligu li għandhom li jikkummissjonaw risk assessment report
dwar il-playing fields li jaqgħu taħt ir-responsabbilita’ tagħhom. Il-Kunsill
qabel li għandna ninkarigaw lill-kumpanija Galea Curmi Engineering
Consultants sabiex tipprepara dan ir-rapport.

18.6.2

E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha qed jistaqsi lill-Kunsill
Lokali tax-Xagħra jekk jaqbilx mal-operat tal-Monti fil-lokalita’ u jekk iva
tiġi indikata ż-żona, ġranet u ħinijiet tal-operat. Il-Kunsill qabel li għandu
jipposponi din id-deċiżjoni għal-laqgħa li jmiss.
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18.6.3

E-mail minn Transport Malta li fiha qed tinforma lill-Kunsill Lokali li
f’Għawdex, Transport Malta ma tiffinanzjax belischia lights. Il-Kunsill
qabel li għandna nitolbu finanzjament mingħand Transport Malta (issezzjoni ta’ Malta) in viżta tat-traffiku qawwi li jgħaddi minn Vjal itTmienja ta’ Settembru.

18.6.4

E-mail mill-Valletta Cultural Agency b’informazzjoni dwar it-tielet
edizzjoni tal-Valletta Pageant of the Seas li ser issir nhar il-Ħadd 16 ta’
Awwissu 2020. Il-Kunsill innota l-kontenut.

18.6.5

Ċirkulari numru 077/2020 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Artiklu fuq il-ġurnal – Il-Ħidma tal-Kunsilli Lokali matul ilCovid-19’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

18.6.6

E-mail mingħand Victorio Gauci b’informazzjoni dwar il-band lokali ‘The
Crowns’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

18.6.7

E-mail mingħand Mary Rose Bajada, Segretarja tal-Għaqda tan-Nar VMB
1973, li fiha qed titlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra florganizazzjoni ta’ żewġ attivitajiet kulturali nhar it-Tnejn 7 u t-Tlieta 8 ta’
Settembru 2020. Il-Kunsill qabel li għandu jikkollabora fl-organizazzjoni
ta’ dawn l-attivitajiet bi spiża li ma teċċedix is-somma ta’ € 2000. Dan fiddawl taċ-ċirkustanzi attwali relatati mal-pandemija tal-Covid-19.

18.6.8

E-mail mingħand Louis Bajada, Segretarju tal-Kumitat tal-Festa ta’ Marija
Bambina, li fiha qed jitlob lill-Kunsill Lokali sabiex jagħti n-no objection
tiegħu għad-diversi attivitajiet relatati mal-festa ta’ Marija Bambina li ser
isiru bejn il-Ħamis 27 ta’ Awwissu u t-Tlieta 8 ta’ Settembru 2020. IlKunsill qabel li għandu jagħti din in-no objection bil-kundizzjoni li lKumitat japplika għall-permessi kollha mingħand l-awtoritajiet kompetenti
skont ma titlob il-Liġi. Dawn jinkludu fost l-oħrajn il-Pulizija u lAwtoritajiet tas-Saħħa.

18.6.9

E-mail mill-Fondazzjoni OASI li fiha qed tintalab in-no objection talKunsill Lokali tax-Xagħra sabiex tkun tista’ tiġi organizzata l-OASI Cup
Run 2020 nhar il-Ħadd 18 ta’ Ottubru 2020. Il-Kunsill qabel li għandu
jagħti din in-no objection bil-kundizzjoni li l-Kumitat japplika għallpermessi kollha mingħand l-awtoritajiet kompetenti skont ma titlob il-Liġi.
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18.6.10

E-mail mingħand Marvic Gauci li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni talKunsill Lokali tax-Xagħra fl-organizazzjoni ta’ attivita’ għat-tfal li ser issir
nhar il-Ħadd 6 ta’ Settembru 2020. Il-Kunsill qabel li din id-deċiżjoni
għandha tiġi posposta għal-laqgħa li jmiss.

18.6.11

E-mail mingħand il-KIP Gozo Ltd li fiha qed tinforma lill-Kunsilli Lokali
Għawdxin li b’effett mill-1 ta’ Awwissu 2020, il-ġabra tal-ħġieġ se tibda
ssir kull l-ewwel Ġimgħa tax-xahar minflok kull l-ewwel Ħamis tax-xahar.
Il-Kunsill innota l-kontenut u se nieħdu ħsieb navżaw lir-residenti.

18.6.12

Ċirkulari numru 078/2020 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Kontroll fuq il-ħamiem selvaġġ’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

18.6.13

Ċirkulari numru 080/2020 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Depożitu ta’ Muniti – BOV’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

18.6.14

Ċirkulari numru 081/2020 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Korsijiet akkreditati fuq Livell minn MQF 4 sa MQF 7 –
Sponsorship mill-AKL għall-applikanti’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

18.6.15

Ċirkulari numru 082/2020 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘MCAST Lulju 20/21 fil-Kunsilli Lokali’. Il-Kunsill innota lkontenut.

18.6.16

E-mail mill-Awtorita’ għall-Ambjent u r-Riżorsi (ERA) b’talba għallgħajnuna tal-Kunsilli Lokali waqt Laqgħat Pubbliċi Virtwali Onlajn fuq
Konsultazzjonijiet Pubbliċi. Il-Kunsill innota l-kontenut.

18.6.17

E-mail mingħand Transport Malta li fiha qed issir talba lill-Kunsill Lokali
tax-Xagħra sabiex jipprepara traffic management plan għal Triq Santa
Verna sabiex tkun tista’ titressaq għall-approvazzjoni tal-istess Awtorita’.
Il-Kunsill iddeċieda li din it-traffic management plan għandha tiġi
preparata mit-tekniċi ta’ Transport Malta.

18.6.18

Ittra mingħand Joseph Bajada, Segretarju tas-Soċjeta’ Filarmonika Victory,
li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali fl-organizazzjoni ta’
marċ brijuż lejliet il-festa ta’ Marija Bambina nhar it-Tnejn 7 ta’ Settembru
2020. Il-Kunsill qabel li din id-deċiżjoni għandha tiġi posposta għal-laqgħa
li jmiss fid-dawl taċ-ċirkustanzi attwali relatati mal-Covid-19 f’pajjiżna.
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18.6.19

E-mail mingħand is-Sur Joseph Cutajar, Direttur ta’ Eko-Għawdex,
b’informazzjoni dwar il-European Mobility Week li ser issir bejn is-16 u t22 ta’ Settembru 2020. Il-Kunsill innota l-kontenut.

18.6.20

E-mail mingħand Ray Grech bi stima għax-xogħol ta’ manutenzjoni talfuntana li hemm fil-ġnien quddiem il-Mitħna Ta’ Kola. L-istima tammonta
għas-somma ta’ € 4810 VAT inkluża. Il-Kunsill qabel li għandna niġbru
żewġ kwotazzjonijiet oħra, possibbilment li ma jaqbżux is-somma ta’ €
2000.

18.6.21

E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali b’informazzjoni dwar kors ta’
B.A. (Hons) Politics and Governance li ser isir mill-Universita’ ta’ Malta u
li ser jibda f’Ottubru 2020. Il-Kunsill innota l-kontenut.

18.6.22

E-mail mingħand George Refalo, Segretarju Eżekuttiv tar-Reġjun
Għawdex, li fiha qed jinforma lill-Kunsilli Lokali Għawdxin b’Festival talBizzilla li ser isir fil-Kroazja. Ir-Reġjun Għawdex jixtieq jaf jekk il-Kunsilli
Lokali ta’ Għawdex humiex interessati li jipparteċipaw f’dan il-festival billi
jagħżlu persuna jew persuni mil-lokalita’ li huma rinomati għax-xogħol talbizzilla lokali. Il-Kunsill innota l-kontenut.

18.6.23

E-mail mill-Perit Johan Camilleri bi stima riveduta għax-xogħol ta’ storm
water culvert fi Triq Knisja. L-istima tammonta għas-somma ta’ € 8075.05c
VAT inkluża. Il-Kunsill qabel li għandna nitkellmu mal-Perit Johan
Camilleri dwar il-possibilita’ li dan ix-xogħol ma jaqbiżx is-somma ta’ €
5000 VAT inkluża.

18.6.24

E-mail mill-Kumitat tal-Fund-Raising tal-Festa ta’ Marija Bambina li fiha
qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra fl-organizazzjoni
ta’ attivita’ kulturali fl-okkażjoni tal-festa nhar it-Tlieta 1 ta’ Settembru
2020 fit-8.30pm. Il-Kunsill qabel li għandu jikkollabora fl-organizazzjoni
ta’ din l-attivita’ bi spiża li ma teċċedix is-somma ta’ € 500.

18.6.25

E-mail mingħand il-Perita Beverly Costa, rappreżentanta tal-Korporazzjoni
għas-Servizzi tal-Ilma li fiha qed tinforma lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra li
l-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma ser tiffinanzja x-xogħlijiet kollha
marbuta mal-main tad-drenaġġ fit-tielet parti ta’ Triq Marsalforn fejn ser
isir ix-xogħol iffinanzjat mill-Ministeru għal Għawdex. Il-Kunsill
irringrazzja lill-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma għal dan ilfinanzjament.
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18.6.26

E-mail mingħand is-Sur Joe Zahra, Chairperson Eżekuttiv tal-Awtorita’
tal-Ippjanar, li fiha qed jinforma lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra rigward
ordni ta’ skedar ta’ propjeta’ ta’ Sit Arkeoloġiku fix-Xagħra (iċ-Ċirku ta’
Brockdorff). Il-Kunsill innota l-kontenut.

18.6.27

E-mail mingħand Michael Portelli, Segretarju tax-Xagħra Historical Reenactment Organisation, li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill
Lokali fl-organizazzjoni tal-attivitajiet Xagħra Tale li ser isiru kull nhar ta’
Erbgħa bejn id-9.00pm u d-9.20pm fi Pjazza l-Vitorja. Il-Kunsill qabel li
għandu jikkollabora fl-organizazzjoni ta’ din l-attivita’ bi spiża li ma
teċċedix is-somma ta’ € 800.

18.6.28

E-mail mingħand Caroline Bezzina, residenti fi Triq Marsalforn, li fiha qed
titlob lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra sabiex jikkunsidra li jinkludi Triq
Marsalforn mal-lista ta’ toroq li fihom ma jkunx jista’ jsir xogħol ta’ skavar
fix-xhur tas-Sajf (preferibilment minn din is-sena) skont direttiva talAwtorita’ tal-Ippjanar.
Il-Kunsill qabel li għandna ninfurmaw lill-Awtorita’ Maltija għat-Turiżmu
sabiex, in viżta tal-fatt li x-Xagħra huwa villaġġ turistiku, għandhom
jagħmlu eżerċizzju dwar fejn hemm l-ikbar konċentrazzjoni ta’ farmhouses
u bed & breakfast u jieħdu l-passi neċessarji f’dan ir-rigward.

18.6.29

Ittra mingħand Mario Paul Bigeni, rappreżentant tal-Għaqda tal-Armar, li
fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra florganizazzjoni ta’ attivita’ għaż-żgħażagħ b’rabta mal-festa ta’ Marija
Bambina nhar il-Ħadd 6 ta’ Settembru 2020. Il-Kunsill qabel li din iddeċiżjoni tiġi posposta għal-laqgħa li jmiss fid-dawl taċ-ċirkustanzi attwali
relatati mal-Covid-19 f’pajjiżna.

18.6.30

E-mail mingħand Joseph Micallef, gwida liċenzjat mill-MTA u residenti
fix-Xagħra, li fiha qed jitlob lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra jikkunsidra li
jorganizza tours madwar ix-Xagħra bl-involviment ta’ gwidi oħrajn
residenti x-Xagħra li huma liċenzjati mill-MTA. Il-ħlas dovut huwa dak ta’
€ 75 għal kull tour li jdum erba’ sigħat.
Il-Kunsill qabel li dawn it-tours għandhom isiru bejn Ottubru 2020 u Jannar
2021 – erbatax-il sessjoni b’sessjoni kull ġimgħa.
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18.6.31

E-mail mingħand il-kumpanija Terracore Limited bi stima ta’ € 354 għal
xogħol ta’ core drilling fi Pjazza l-Vitorja bil-għan li tinstab l-ispiera fixxelter tal-Pjazza. Il-Kunsill aċċetta din il-proposta.

18.6.32

E-mail mingħand George Refalo, Segretarju Eżekuttiv tar-Reġjun
Għawdex, li fiha qed jitlob lill-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex sabiex iressqu
s-suġġerimenti u/jew il-proposti tagħhom għat-tfassil tal-budget għas-sena
2021 biex jiġu diskussi fil-laqgħa li jmiss tar-Reġjun li ser issir nhar ilĦamis 6 ta’ Awwissu 2020. Il-Kunsill innota l-kontenut.

18.6.33

E-mail mingħand Dr. Evangelista Leuzzi li fiha qed jinforma lill-Kunsill
Lokali tax-Xagħra li l-proġett FUTHURE li ġie sottomess f’Marzu 2020
lill-Kummissjoni Ewropea ġie approvat. Bħala parti minn dan il-proġett, ser
jiġi iffirmat ftehim ta’ project management mal-istess Dr. Leuzzi, liema
ftehim ser ikun koperat finanzjarjament mill-għotja ta’ € 148,000 li ser
ningħataw biex nimplimentaw dan il-proġett. Il-Kunsill innota l-kontenut.

18.6.34

Ittra mill-Kumitat Organizzattiv tal-Maratona Annwali ta’ Għawdex
rigward l-organizazzjoni tal-Maratona, liema Maratona ma saritx minħabba
s-sitwazzjoni attwali tal-pandemija Covid-19. Il-Kunsill qabel li għandna
nistiednu lil Dun Joseph Bajada u żewġ rappreżentanti tal-Kumitat talMaratona sabiex jattendu għal-laqgħa li jmiss u jagħtu rendikont talisponsors kollha li kellhom relatati ma’ din l-attivita’ sabiex tkun tista’
tittieħed deċiżjoni dwar it-talba tagħhom.

18.7

Ilmenti mir-residenti

18.7.1

Talba mingħand Michael Sultana ta’ Sqaq fi Triq Mannar sabiex isir xi
siment fit-triq fejn joqgħod hu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu
jsir.

18.7.2

Talba mingħand Saviour Cutajar ta’ Triq Patri Mattew Sultana sabiex isiru
sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill
qabel li għandna nibagħtu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport
Malta.
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18.7.3

Talba mingħand Joseph Sultana ta’ Sqaq fi Triq Ta’ Ġorf sabiex issir Tsign fil-bidu tal-istess sqaq. Il-Kunsill qabel li għandna nibagħtu din it-talba
għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

18.7.4

Talba mingħand Emmanuel Borg ta’ Triq Parisot sabiex isiru sinjali li
jipprojbixxu l-ipparkjar quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li
għandna nibagħtu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

18.7.5

Talba mingħand is-sidien tal-ħanut ‘Harbour Craft’ ta’ Vjal it-Tmienja ta’
Settembru li fiha qed jitolbu lill-Kunsill sabiex jikkunsidra l-installazzjoni
ta’ speed calming device bħal speed camera f’din it-triq prinċipali. IlKunsill qabel li għandna nibagħtu din it-talba għall-konsiderazzjoni ta’
Transport Malta.

18.7.6

Talba mingħand Michael Paul Bajada ta’ Triq Għajn Qamar sabiex isiru
sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar madwar metru fuq kull naħa tal-garaxxijiet
tar-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li għandna nibagħtu din it-talba għallapprovazzjoni ta’ Transport Malta.

18.7.7

Talba sabiex isiru sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar madwar metru fuq kull
naħa taż-żewġ garaxxijiet tar-residenzi ‘Karina House’ u ‘Johanna House’
fi Triq Ta’ Ġorf. Il-Kunsill qabel li għandna nibagħtu din it-talba għallapprovazzjoni ta’ Transport Malta.

18.7.8

Talba mingħand Anthony Castillo ta’ Triq il-Kartaġinizi, Mosta Malta,
sabiex issir sleeping policeman fil-bidu ta’ Triq Parisot (kantuniera ma’
Triq Ġnien Xibla). Il-Kunsill qabel li għandna nivverifikaw jekk hemmx
stop signs f’din it-triq u jekk le, din it-talba tintbagħat għall-approvazzjoni
ta’ Transport Malta.

18.7.9

Talba mingħand Nadia Curmi ta’ Triq Marsalforn sabiex il-Kunsill jinstalla
aktar doggy bins f’din it-triq b’mod partikolari ‘l isfel minn salib it-toroq
ma’ Triq Masri. Il-Kunsill innota din it-talba.
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18.7.10

Talba mingħand Josette Pace ta’ Triq Għonqa sabiex isiru sinjali li
jipprojbixxu l-ipparkjar fil-kantuniera bejn Triq Għonqa u Triq Ġnien
Xibla. Il-Kunsill qabel li għandna nibagħtu din it-talba għall-approvazzjoni
ta’ Transport Malta.

18.7.11

Talba mingħand Mariella Borg ta’ Triq it-Torri, Sliema, sabiex isir xogħol
ta’ patching fl-ewwel sqaq fi Triq Jannar. Il-Kunsill qabel li għandna
nivverifikaw jekk tali sqaq hux pubbliku qabel ma nagħmlu dan ix-xogħol.

18.7.12

Talba mingħand Anne Marie Borg Marks ta’ Triq Knisja 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.

18.7.13

Talba mingħand Marvic Xerri ta’ Triq Kumittiva sabiex titneħħa jew tiġi
rilokata l-communal reserved parking bay għad-disabled li tinsab quddiem
ir-residenza 127 fi Triq it-28 ta’ April 1688 peress li dalwaqt ser jibda
xogħol ta’ kostruzzjoni fl-istess sit. Il-Kunsill innota din it-talba u ser
jivverifika fejn tista’ tiġi rilokata din il-communal reserved parking bay
għad-disabled.

18.7.14

Talba mingħand Nicky Baker sabiex il-Kunsill jagħmel upgrading talplaying equipment fil-parti ta’ isfel tal-playing field. Il-Kunsill qabel li
għandna nitolbu stima ta’ dawn ix-xogħlijiet.

18.7.15

Talba mingħand Terry Camilleri ta’ Triq Ġnien Imrik sabiex isiru slow
signs fil-bidu ta’ din it-triq u possibilment sleeping police minħabba lvetturi li qed jgħaddu b’veloċita’ qawwija f’din il-parti tat-triq. Il-Kunsill
qabel li għandna nibagħtu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport
Malta.

18.7.16

Talba mingħand Jesmond Bartolo ta’ Triq l-Ispiera sabiex isiru sinjali li
jipprojbixxu l-ipparkjar faċċata tas-sqaq fejn joqgħod hu fi Triq il-Knisja.
Dawn is-sinjali qed jintalbu peress li r-resident qed ikollu diffikulta’ biex
joħroġ il-vettura minn dan l-isqaq. Ir-resident qed jitlob ukoll li ssir T-sign
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fil-bidu ta’ dan l-isqaq. Il-Kunsill qabel li għandna nibagħtu din it-talba
għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.
18.7.17

Talba mingħand Jennifer Attard ta’ Triq Mikiel Farrugia sabiex isir sinjal
abjad li jindika l-qasma tat-triq fi Triq Marija Bambina kantuniera ma’ Triq
il-Mitħna. Il-Kunsill qabel li għandna nibagħtu din it-talba għallapprovazzjoni ta’ Transport Malta.

18.7.18

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex isir xogħol ta’ asfaltar
tal-aħħar parti ta’ Triq Għajn Wajtar u ssir traffic management plan għallvetturi li jipparkjaw f’din iż-żona fil-limiti tar-Ramla l-Ħamra. Il-Kunsill
qabel li fir-rigward ta’ (i) għandna nagħmlu talba lill-Ministeru għal
Għawdex u fir-rigward ta’ (ii) għandna nressqu din it-talba għallapprovazzjoni ta’ Transport Malta.

18.7.19

Talba mingħand il-Kunsillier Victor Curmi sabiex isir slow sign quddiem
ir-residenza tas-Sur Eucharist Sultana fi Triq Knisja. Il-Kunsill qabel li
għandna nibagħtu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

18.8

Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-iskeda ta’ pagamenti

18.8.1

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

18.8.2

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

18.8.3

Fir-rigward tal-pagament tal-Awtorita’ tal-Artijiet, ġie deċiż li ssir laqgħa
bejn is-Sindku, is-Segretarju Eżekuttiv u c-Chairman tad-Dipartiment talArtijiet.
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18.9

Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss

18.9.1

Il-laqgħa tal-Kunsill intemmet fit-8.00pm u ġiet aġġornata b’mod unanimu
għal nhar it-Tlieta 25 ta’ Awwissu 2020 fil-5.30pm b’aġenda li tkun
komunikata aktar ‘il quddiem.

IFFIRMATA
Dr. Christian Zammit
Sindku
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