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Laqgħa tal-Kunsill Lokali Ix-Xagħra
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Minuti
Is-Sindku Dr. Christian Zammit ippresieda l-laqgħa.
21.1

Qari tal-ittri ta’ apoloġiji

21.1.1

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

21.1.2

Il-Kunsill aċċetta unanimament l-apoloġija tal-Kunsillier Victor Curmi u
qed jitniżżel għal din il-laqgħa bħala skużat.

21.2

Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti

21.2.1

Il-Kunsill approva unanimament il-minuti tal-laqgħa numru 20 li saret nhar
it-Tlieta 29 ta’ Settembru 2020 wara li jsiru l-korrezzjonijiet approvati.

21.3

Komunikazzjonijiet tas-Sindku

21.4.1

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li matul din il-ġimgħa
ingħata bidu għax-xogħol ta’ rikostruzzjoni tat-tielet parti ta’ Triq
Marsalforn. Dan ix-xogħol ser ikun iffinazjat mill-Ministeru għal Għawdex
filwaqt li x-xogħol tal-bdil tal-main tad-drenaġġ f’din it-triq ser ikun
iffinanzjat mill-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma.
Is-Sindku innota li, skont it-termini tal-kuntratt li ġie iffirmat bejn ilKunsill Lokali tax-Xagħra u l-kuntrattur Victor Hili għan-nom talkumpanija Road Construction Co. Limited, dan ix-xogħol mistenni jieħu
madwar tliet xhur sabiex jiġi konkluż.

21.4.2

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li sad-data u l-ħin talgħeluq tas-sottomissjonijiet tal-offerti għax-xogħol ta’ installazzjoni ta’
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planters fi Pjazza l-Vitorja u sistema ta’ irrigazzjoni għall-istess pjanti
(jiġifieri t-Tlieta 13 ta’ Ottubru 2020 fil-11.00am), kien hemm tliet
kumpaniji li tefgħu l-offerti tagħhom.
Is-Sindku innota li l-bord ta’ aġġudikazzjoni li twaqqaf fil-laqgha
precedenti sabiex jevalwa l-offerti sottomessi qed jirrakkomanda li din lofferta tingħata lill-kumpanija Xerri’s Landscaping Co. Limited għaxxogħol ta’ installazzjoni ta’ planters u xiri ta’ pjanti (Lot 1) u lill-kuntrattur
Richard Cauchi għax-xogħol ta’ sistema ta’ irrigazzjoni għal dawn il-pjanti
(Lot 2). Dawn issottomettew l-irħas offerti li kienu administratively u
technically compliant.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius irtira mill-kamra tal-laqgħat fis-5.55pm
minħabba possibilita’ ta’ kunflitt ta’ interess u biex jiġu evitati kwalsiasi
diċeriji dwar l-involviment tiegħu fl-għoti ta’ din l-offerta.
Il-Kunsill aċċetta r-rakkomandazzjoni tal-bord tal-aġġudikazzjoni b’mod
unanimu.
Il-Viċi Sindku daħal lura għal-laqgħa fis-6.00pm.
21.4.3

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li sad-data u ħin talgħeluq tas-sottomissjoni ta’ kwotazzjonijiet għax-xogħol ta’ stormwater
culvert fi Triq Knisja (jiġifieri l-Ġimgħa 23 ta’ Ottubru 2020 fil-11.00am),
ma kien hemm l-ebda kuntrattur / kumpanija li tefgħu l-offerta tagħhom.
Is-Sindku qal li, wara parir li ngħatajna mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali,
peress li din kienet it-tieni darba konsekuttiva li ħriġna din l-offerta
mingħajr ma kien hemm kuntratturi li tefgħu l-offerta tagħhom, ser
nipproċedu b’direct order biex dan ix-xogħol ikun jista’ jsir.
Il-Kunsill qabel li għandna ninkarigaw lill-kuntrattur Louis Mifsud għal
dan ix-xogħol. Il-Kunsillier Anthony Attard astjena fuq dan il-vot
minħabba kunflitt ta’ interess.

21.4.4

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li ninsabu għaddejjin
bit-tħejjijiet tagħna sabiex l-uffiċċju amministrattiv tal-Kunsill jiġi rilokat

Minuti tal-Kunsill Lokali Ix-Xagħra – Laqgħa Numru 21 – It-Tmien Leġislatura

30 ta’ Ottubru 2020

3

għal parti mil-librerija pubblika ‘Patri Ġiġi Camilleri SJ’. Dan peress li
f’laqgħa li kellna mal-Onor. Ministru Clint Camilleri, Ministru għal
Għawdex, il-Ministru wera l-interess tiegħu li l-Ministeru għal Għawdex
jiffinanzja x-xogħlijiet kollha relatati mat-twaqqiegħ tal-bini eżistenti talKunsill u l-kostruzzjoni ta’ Ċentru Ċiviku ġdid għal-lokalita’ tagħna.
Wara diskussjoni, is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li għandna
norganizzaw laqgħa mas-Surmast tal-Iskola Primarja tax-Xagħra, is-Sur
Joseph Xerri, dwar il-possibilita’ li ningħataw sala mill-iskola li tista’
tintuża bħala storage fuq bażi temporanja sakemm issir ir-rilokazzjoni. IlKunsill qabel li l-proġett taċ-Ċentru Ċiviku l-ġdid għandu jkun il-prijorita’
tagħna f’din il-leġislatura in viżta tal-fatt li huwa l-wegħda elettorali
prinċipali ta’ din il-leġislatura.
21.4.5

Is-Sindku Dr. Christian Zammit propona u l-Kunsill qabel unanimament li
fid-dawl tas-sitwazzjoni attwali relatati mal-imxija tal-Covid-19 f’pajjiżna,
l-edizzjoni ta’ din is-sena tal-Kunċert tal-Milied tiġi kanċellata.
Il-Kunsill iddeċieda li l-edizzjoni tal-Kunċert tal-Milied tas-sena 2021
għandha ssir mill-Chorus Urbanus akkumpanjat minn orkestrina taħt iddirezzjoni tas-Surmast Mro. Dr. John Galea.

21.4.6

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li, sad-data u l-ħin talgħeluq tas-sottomissjoni ta’ kwotazzjonijiet għat-tiżjin ta’ Vjal it-Tmienja
ta’ Settembru u Pjazza l-Vitorja għall-festi tal-Milied (jiġifieri nhar lErbgħa 28 ta’ Ottubru 2020 fl-4.00pm), kien hemm żewġ kumpaniji li
tefgħu l-offerti tagħhom. Dawn huma l-kuntrattur Chris Gauci b’offerta ta’
€4990 VAT inkluża u l-kumpanija Caruana Lighting Decorations b’offerta
ta’ € 9440 VAT inkluża.
Wara diskussjoni, il-Kunsill qabel unanimament li għandna nimxu bl-irħas
offerta kwotata u għaldaqstant dan is-servizz ser ikun offrut lill-kuntrattur
Chris Gauci.
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Fuq proposta tal-Viċi Sindku Aaron Agius, il-Kunsill qabel unanimament li
għandna nitkellmu mas-Sur Gauci dwar il-possibilita’ li joffrilna disinn
differenti minn dak tas-sena li għaddiet.
21.4.7

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li nhar l-Erbgħa 28 ta’
Ottubru 2020 ġiet sottomessa applikazzjoni għall-iskema ta’ finanzjament
imnedija mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali sabiex il-Kunsill ikun jista’
jixtri vettura low emission li tkun tista’ tintuża mill-ħaddiema assenjati
magħna għal xogħol tal-Kunsill, fosthom is-servizz tal-ġbir ta’ skart goff.
L-istima ta’ din il-vettura tammonta għas-somma ta’ € 27,995 VAT
inkluża.

21.4.8

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li nhar it-Tnejn 26 ta’
Ottubru 2020 ġie preżentat rikors fil-Qrati ta’ Malta mill-Kunsill Lokali
tax-Xagħra kontra l-Awtorita’ tal-Artijiet wara li din irrifjutat li tagħti lclearance neċessarju biex ikun jista’ jsir proġett ta’ landscaping fil-bidu ta’
Triq Għajn Meddew skont kif deċiż mill-Kunsill. Is-Sindku qal li qed
nistennew data meta dan ir-rikors ser jinstema’ quddiem it-tribunal talQorti.

21.4.9

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li matul ix-xahar ta’
Ottubru, il-Kunsill Lokali tax-Xagħra issieħeb bħala partner fi proġett
konġunt ikkoordinat mill-Kunsill ta’ Gaziantep fit-Turkija. L-involviment
tagħna ser ikun mingħajr ħlas. Il-Kunsill ma sabx oġġezzjoni għal dan.

21.4.10

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li nġibdet l-attenzjoni
tiegħu li mhux dejjem qed ikun hemm servizz ta’ pulizija biex jassisti littfal fid-dħul u l-ħruġ mill-iskola primarja tagħna. Huwa qal li dan qed
joħloq inkonvenjent u periklu bla bżonn. Is-Sindku qal li s-Supretindent talPulizija infurmah li għandu nuqqas ta’ riżorsi umani u għaldaqstant dan isservizz mhux qed ikun jista’ jiġi provdut kuljum.
Fid-dawl ta’ dan, is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li għandna nitkellmu
dwar din is-sitwazzjoni mal-amministrazzjoni tal-iskola primarja tax-
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Xagħra sabiex ikun assigurat li jkun hemm dejjem il-preżenza ta’ uffiċjal
tal-Pulizija jew uffiċjal ieħor li jassisti lit-tfal fid-dħul u l-ħruġ mill-iskola.
21.4.11

Is-Sindku Dr. Christian Zammit għamel riferenza għas-sitwazzjoni ħażin
ta’ Triq il-Marġa, b’mod partikolari l-aħħar parti tagħha.
Wara diskussjoni, il-Kunsill qabel li għandna nitolbu lill-Ministeru għal
Għawdex sabiex jiffinanzja x-xogħol ta’ asfaltar ta’ din il-parti tat-triq in
viżta tal-fatt li din it-triq ser tibda tintuża bħala diversion waqt li jkunu
għaddejjin ix-xogħlijiet ta’ rikostruzzjoni tat-tielet parti ta’ Triq Marsalforn.

21.4.12

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li nhar l-Erbgħa 28 ta’
Ottubru saret laqgħa virtwali bejn ic-CEO tal-LESA, is-Sur Svetlick Flores,
u s-Segretarju Eżekuttiv tal-Kunsill Lokali tagħna, is-Sur Ivan Attard,
rigward il-possibilita’ li c-CCTV cameras li hemm ħdejn il-bring-in-sites
ta’ Triq it-Tafla jiġu attivati u aċċessati direttament mill-uffiċini tal-LESA.
Dan sabiex il-Kunsill ma jkunx involut fil-ħruġ ta’ kontravvenzjonijiet u
dan ix-xogħol ikun jista’ jsir fuq bażi regolari minn uffiċjali apposta fi ħdan
il-LESA.
Il-Kunsill qabel unanimament ma’ dan l-arranġament propost u ser
nikkuntattjaw lill-LESA sabiex tipproċedi.

21.4

Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsilliera

21.4.1

Il-Viċi Sindku Aaron Agius ġibed l-attenzjoni tal-Kunsill dwar issitwazzjoni ħażin tal-aħħar parti ta’ Triq Għajn Wajtar. Il-Kunsill qabel li
għandna ninkarigaw lis-Sur Saviour Bonello sabiex jipprepara stima għal
dawn ix-xogħlijiet.

21.4.2

Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar il-ħtieġa li jiġu asfaltati parti minn
Triq l-Għejun, Triq Ta’ Kaċċaturi u sqaq fi Triq it-Tiġrija. Il-Kunsill qabel
li għandna ninkarigaw lis-Sur Saviour Bonello sabiex jipprepara stima għal
dawn ix-xogħlijiet.
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21.5

Qari tal-Korrispondenza

21.5.1

Ċirkulari numru 110/2020 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘ADHD Awareness Month October’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

21.5.2

Ċirkulari numru 111/2020 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Assistenza ħdejn l-iskejjel biex tinżamm id-distanza soċjali’. IlKunsill innota l-kontenut.

21.5.3

Ċirkulari numru 112/2020 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Seasonal Influenza Vaccination Schedule Final – Health Centres,
Community Clinics and Local Councils’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

21.5.4

Ċirkulari numru 113/2020 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Sessjoni Informattiva – Poloz tal-Assigurazzjoni u Saħħa u
Sigurta’ fuq il-Post tax-Xogħol’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

21.5.5

E-mail mill-Awtorita’ Maltija għar-Riżorsi rigward sessjoni ta’
konsultazzjoni pubblika dwar l-ippakkeġġjar tal-iskart. Il-Kunsill innota lkontenut.

21.5.6

Ċirkulari numru SPI 5/2020 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali
intitolata ‘Skema ta’ Finanzjament – Manutenzjoni u Sostenn ta’ Proġetti
Infrastrutturali Maġġuri li ġew imwettqa mill-Gvern Ċentrali f’Malta u
f’Għawdex’.
Il-Kunsill qabel li għandna napplikaw sabiex niffinanzjaw iz-zebra crossing
bil-belischa lights għal Vjal it-Tmienja ta’ Settembru.

21.5.7

E-mail mir-Reġjun Għawdex b’informazzjoni dwar bye-laws reġjonali. IlKunsill innota l-kontenut.

21.5.8

Ċirkulari numru 114/2020 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘The Building & Construction Agency (BCA)’. Il-Kunsill innota
l-kontenut.
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21.5.9

E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali rigward il-laqgħat tal-Kunsilli
Lokali. Il-Kunsill innota l-kontenut.

21.5.10

E-mail mingħand Kevin Azzopardi, Education Officer, li fiha qed jitlob lillKunsilli Lokali ta’ Malta u Għawdex sabiex jinnominaw bejn tlieta u ħames
persuni mil-lokalita’ li għamlu suċċess fl-isports sabiex fuqhom issir
riċerka miċ-Ċentru għall-Edukazzjoni Fiżika u Sports fi ħdan il-Ministeru
tal-Edukazzjoni.
Il-Kunsill qabel li għandna ninnominaw lis-Sinjorina Giuseppina Galea, laħwa Darren u Brendon Sultana, is-Sinjorina Felicienne Mercieca u s-Sur
Joseph Azzopardi.

21.5.11

E-mail mill-JobsPlus li fiha qed jinfurmaw lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra li
l-kors ta’ basic first aid jista’ jsir fil-Librerija Pubblika ‘Patri Ġiġi
Camilleri’ nhar is-Sibt 16, is-Sibt 23 u s-Sibt 30 ta’ Jannar 2021 bejn it8.30am u s-1.30pm. In-numru ta’ persuni li jistgħu jattendu għal dan il-kors
jiddependi mid-daqs tal-kamra minħabba r-regolamenti ta’ distanza soċjali.
Il-Kunsill iddeċieda li dan il-kors għandu jiġi offrut lill-istess nies li
applikaw għalih aktar kmieni matul din is-sena.

21.5.12

Ċirkulari numru 115/2020 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Ittra minn TM u l-AKL rigward it-tabelli fit-toroq’. Il-Kunsill
innota l-kontenut.

21.5.13

Stima mingħand l-Inġinier Joseph Azzopardi sabiex il-belvedere fi Triq
Tal-Qaċċa jiġi ikkonnettjat fuq meter tad-dawl differenti minn dak tassistema tad-dawl fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru. L-istima tammonta għassomma ta’ € 2697.38c VAT eskluża.
Il-Kunsill qabel li f’dan l-istadju, għandna nġibu stima għall-provvediment
u installazzjoni ta’ fanali ġodda għall-belvedere fi Triq Tal-Qaċċa minflok
dawk eżistenti.

21.5.14

Ċirkulari numru 116/2020 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Outdoor Potable Water dispensers’. Il-Kunsill innota l-kontenut.
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21.5.15

Ċirkulari numru 117/2020 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Laqgħat tal-Kunsilli Reġjonali u Kunsilli Lokali’. Il-Kunsill
innota l-kontenut.

21.5.16

E-mail mingħand il-Perit Emanuel Vella għan-nom tal-kumpanija ‘Elzan
Properties’ li fiha qed jitlob in-no objection tal-Kunsill sabiex tkun tista’
tiġi irkuprata l-garanzija bankarja wara t-tlestija ta’ xogħol tal-kostruzzjoni
fi Triq Ta’ Stellini. Il-Kunsill aċċetta din it-talba.

21.5.17

Ċirkulari numru 118/2020 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Skema ta’ tħawwil ta’ siġar f’żoni urbani fil-lokalita’ – Ministeru
għat-Turiżmu’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

21.5.18

Ċirkulari numru 119/2020 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Minuti Laqgħa AKL Nru. 38’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

21.5.19

E-mail mingħand il-Kummissjoni għad-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilita’
(CRPD) li fiha qed titlob il-kummenti tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra
rigward ilmenti li l-istess Kummissjoni rċeviet minħabba t-tqegħid ta’
imwejjed u siġġijiet minn diversi ristoranti fi Pjazza l-Vitorja. Il-Kunsill
innota l-kontenut.

21.5.20

E-mail mingħand Transport Malta li fiha din l-Awtorita’ qed titlob lillKunsill Lokali tax-Xagħra sabiex jimplimenta z-zebra crossing fi Vjal itTmienja ta’ Settembru kif diġa’ ġiet approvata imbagħad wara, tista’ issir
applikazzjoni għall-crossing lights wara li tkun installata.
Il-Kunsill innota l-kontenut pero’ qed iżomm mal-pożizzjoni oriġinali
tiegħu.

21.5.21

E-mail mill-Wasteserv b’informazzjoni dwar il-Malta Waste Reduction
Awards 2020. Il-Kunsill innota l-kontenut.

21.5.22

E-mail mingħand Transport Malta li fiha qed titlob lill-Kunsill Lokali taxXagħra jiddeċiedi jekk (i) jissottomettix PC application biex jinbidel lalignment approvat tal-Pjazza quddiem il-Mitħna Ta’ Kola jew (ii) tiġi
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implimentata biss STOP sign fi Triq Mikiel Farrugia. Dan sabiex ikun
hemm immaniġġjar aħjar tat-traffiku f’din il-pjazza.
Il-Kunsill qabel li għandu jipproċedi skont kif indikat f’(i).
21.5.23

Ċirkulari numru 120/2020 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Applikazzjonijiet għall-Proġett Youth Say: Cultivating the Next
Generation of Community Leaders’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

21.5.24

E-mail mingħand il-Perit Deborah Busuttil għan-nom tal-klijent tagħha
Raymond Apap li fiha qed titlob in-no objection tal-Kunsill sabiex tkun
tista’ tiġi irkuprata l-garanzija bankarja wara t-tlestija ta’ xogħol ta’
kostruzzjoni fi Triq Ġnejna. Il-Kunsill aċċetta din it-talba.

21.5.25

Ittra mingħand Rose Mary Bajada, Segretarja tal-Għaqda tan-Nar Xagħra
VMB 1973, li fiha qed titlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali taxXagħra fl-organizazzjoni ta’ attivita’ kulturali tal-Milied nhar il-Ħadd 6 ta’
Diċembru 2020 mit-8am sas-1pm fi Pjazza l-Vitorja.
Il-Kunsill qabel li għandu jikkollabora fl-organizazzjoni ta’ din l-attivita’ bi
spiża li ma teċċedix is-somma ta’ € 1000.

21.5.26

Ċirkulari numru 121/2020 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘President’s Fun Walk 2020’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

21.5.27

E-mail mingħand Victor Agius li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni talKunsill Lokali tax-Xagħra sabiex jinbidlu ż-żewġ tubijiet tal-floor lighting
tal-monument Ħaġarna li sar fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru. Il-Kunsill
aċċetta din it-talba.

21.5.28

E-mail mir-Reġjun Għawdex b’inizjattiva dwar għoti ta’ ikla tal-Milied
għall-anzjani jew morda jew persuni vulnerabbli oħra li jgħixu weħidhom
jew koppji anzjani li ma għandhomx min isajrilhom u din titwasslilhom filpost fejn jgħixu f’Jum il-Milied.
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Il-Kunsill qabel li għandna niċċekkjaw mar-Reġjun Għawdex dwar kif ser
tiġi iffinanzjata din l-inizjattiva qabel ma nikkommettu l-parteċipazzjoni
tagħna.
21.5.29

E-mail mir-Reġjun Għawdex dwar inizjattiva ta’ carol singing fit-toroq tallokalitajiet ta’ Għawdex bil-għan li jinħoloq spirtu tal-Milied, iferrħu lirresidenti tal-lokalita’ b’mod speċjali lil dawn l-anzjani jew morda li jgħixu
weħidhom u li għalihom il-Milied hu dejjem żmien diffiċli. Il-Kunsilli
Lokali ta’ Għawdex qed jintalbu javviċinaw lill-Kor tal-Parroċċa biex jara
jekk humiex interessati li jagħti dan is-servizz.
Il-Kunsill qabel li għandna niċċekkjaw mar-Reġjun Għawdex dwar kif ser
tiġi iffinanzjata din l-inizjattiva qabel ma nikkommettu l-parteċipazzjoni
tagħna.

21.5.30

Ċirkulari numru 122/2020 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Kif għandha timtela’ n-Nota tal-Kunsinna – ERA’. Il-Kunsill
innota l-kontenut.

21.5.31

E-mail mingħand is-Sur Kenneth Cutajar, CEO tal-kumpanija District
Operations Limited, li fiha qed jitlob lill-Kunsill sabiex jiddeċiedi dwar ilperformance bonus li ser jingħata lill-ħaddiema assenjati magħna.
Il-Kunsill qabel unanimament li għandna nagħtu performance bonus ta’
85% lill-ħaddiema kollha assenjati magħna.

21.5.32

E-mail mingħand is-Sur Joseph Cutajar, Direttur ta’ Eko-Għawdex, li fiha
qed jinforma lill-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex bi skema ġdida ta’
finanzjament
intitolata
‘Outdoor
Gym
Assistance
Scheme’.
Applikazzjonijiet għal din l-iskema jagħlqu nhar il-Ġimgħa 27 ta’
Novembru 2020.
Il-Kunsill qabel unanimament li għandna napplikaw taħt din l-iskema biex
niffinanzjaw playing equipment ġdid għall-playing field fi Vjal it-Tmienja
ta’ Settembru.
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21.5.33

Ċirkulari numru 123/2020 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Tilqima tal-Influwenza – Avviż mill-Awtoritajiet tas-Saħħa’. IlKunsill innota l-kontenut.

21.5.34

E-mail mill-Moviment Graffitti li fiha qed il-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex
qed jintalbu jressqu l-veduti tagħhom rigward l-iżvilupp li qed isir f’diversi
lokalitajiet u l-ħtieġa ta’ riforma fil-qasam tal-ippjanar.
Il-Kunsill qabel li għandu jiġi salvagwardjat iċ-ċentru tal-lokalita’ u li jiġu
emendati l-policies attwali tal-Awtorita’ tal-Ippjanar li ma jippermettux
żvilupp massiċċ fl-irħula Għawdxin ħalli ma jintilifx il-karattru rurali tipiku
tal-Gżira tat-Tliet Għoljiet.

21.5.35

Ittra mill-Għaqda ‘Milied fix-Xagħra’ sabiex il-Kunsill jikkollabora florganizazzjoni ta’ numru ta’ attivitajiet relatati ma’ Żmien il-Milied,
fosthom l-attivita’ Cavalcata dei Re Magi nhar il-Ħadd 3 ta’ Jannar 2021.
Il-Kunsill qabel li għandu jikkollabora fl-organizazzjoni ta’ dawn lattivitajiet tal-Milied bi spiża li ma teċċedix is-somma ta’ € 800.

21.6

Ilmenti mir-residenti

21.6.1

Talba mingħand il-Kunsillier Victor Curmi sabiex issir ‘No Entry to Heavy
Vehicles’ fil-bidu ta’ Triq Mannar. Il-Kunsill qabel li għandna nressqu din
it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

21.6.2

Talba mingħand Christian Vella ta’ Triq Mikiel Farrugia sabiex jitneħħew
is-sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar li saru fuq in-naħa tar-residenza tiegħu.
Il-Kunsill qabel li għandna nressqu din it-talba għall-approvazzjoni ta’
Transport Malta.

21.6.3

Talba mingħand Rose Bud ta’ Triq Marsalforn sabiex issir electric vehicle
charging pillar quddiem ir-residenza tagħha. Il-Kunsill qabel li għandna
nressqu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.
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21.6.4

Talba mingħand Grezzju Caruana ta’ Triq l-Għar ta’ Xerri sabiex isiru
sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar fi Triq Ġnien Imrik fil-parti d-dejqa ‘l fuq
mis-sqaq li hemm fil-bidu tat-triq. Il-Kunsill qabel li għandna nressqu din
it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

21.6.5

Talba mingħand Raymond Tewma sabiex jitranġa passaġġ pubbliku li
jwassal għall-għelieqi. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

21.6.6

Ilment mingħand Profs. Matthew Montebello rigward is-sitwazzjoni
preżenti tal-parkeġġ fi Triq Ġużeppi Grech. Il-Kunsill qabel li għandna
nressqu din is-sitwazzjoni għall-attenzjoni ta’ Transport Malta.

21.6.7

Talba mingħand Jayson Axiak sabiex isiru sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar
fil-bidu ta’ Triq Jannar. Il-Kunsill qabel li għandna nistennew l-eżitu talmasterplan li qed jitħejja għal-lokalita’ tagħna qabel ma niddeċiedu fuq din
it-talba.

21.6.8

Talba mingħand Michael Xerri ta’ Triq Bullara sabiex l-arblu bil-bozza
149/63 jinqala’ b’mod temporanju peress li ser isir xogħol ta’ twaqqigħ u
bini mill-ġdid tal-propjeta’ li miegħu tinsab imwaħħla din il-bozza. IlKunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

21.6.9

Talba mingħand Angela Gafa’ ta’ Triq Ġużeppi Grech sabiex issir
communal reserved parking bay għad-disabled quddiem Saint Peter &
Saint Paul Court fl-istess triq. Il-Kunsill qabel li għandna nressqu din ittalba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

21.6.10

Talba mingħand Joseph Grech ta’ Triq Ġnejna sabiex isiru sinjali li
jipprojbixxu l-ipparkjar madwar metru fuq kull naħa tal-garaxx tarresidenza tiegħu fl-istess triq. Il-Kunsill qabel li għandna nressqu din ittalba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

21.6.11

Talba mingħand is-Sindku Dr. Christian Zammit sabiex jingħata xi siment
fit-triq ta’ taħt in-Nuffara minħabba li tinsab fi stat ħażin. Il-Kunsill qabel li
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għandna ninkarigaw lis-Sur Saviour Bonello sabiex jipprepara stima taxxogħlijiet involuti.
21.6.12

Talba mingħand Roderick Galea ta’ Triq it-Tiġrija sabiex isiru sinjali li
jipprojbixxu l-ipparkjar mal-kantuniera tal-garaxx tiegħu li jinsab filkantuniera bejn it-Toroq Patri Mattew Sultana u Vestru. Il-Kunsill qabel li
għandna nressqu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

21.6.13

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex isiru sinjali li
jipprojbixxu l-ipparkjar faċċata tar-residenza tas-Sur Mark Calleja fi Triq itTiġrija. Il-Kunsill qabel li għandna nressqu din it-talba għall-approvazzjoni
ta’ Transport Malta.

21.6.14

Talba mingħand Francis Grima ta’ Triq Għonqa sabiex isiru bollards jew xi
materjal ieħor li jipproteġi l-kantuniera tal-propjeta’ residenzjali tagħha.
Dan minħabba diversi inċidenti li qed jiġru f’din il-kantuniera. Il-Kunsill
qabel li għandna nressqu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport
Malta.

21.6.15

Talba mingħand il-Pulizija sabiex isiru no parking signs fi Triq Ta’ Garaffa
minħabba numru ta’ vetturi mingħajr pjanċi ta’ reġistrazzjoni li qed jiġu
ipparkjati hemmhekk minn terzi persuni. Il-Kunsill qabel li għandna
nressqu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

21.6.16

Talba mingħand George Schembri ta’ Triq Liberat Grech sabiex issir bozza
ġdida f’din it-triq minħabba li qed ikun hemm ħafna dlam. Il-Kunsill qabel
li għandna nibagħtu din it-talba għall-approvazzjoni tal-Korporazzjoni
Enemalta.

21.6.17

Talba mingħand il-Kunsillier Anthony Attard sabiex jitranġa sqaq pubbliku
bis-siment fi Triq it-Tiġrija. Il-Kunsill qabel li għandna ninkarigaw lis-Sur
Saviour Bonello sabiex jipprepara stima tax-xogħlijiet involuti.

21.6.18

Talba mingħand il-Kunsillier Anthony Attard sabiex issir bozza ġdida fi
Triq Marija Bambina faċċata tal-ġnien pubbliku quddiem il-Mitħna Ta’
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Kola. Il-Kunsill innota li din il-bozza diġa’ ġiet approvata millKorporazzjoni Enemalta.
21.7

Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-iskeda ta’ pagamenti

21.7.1

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

21.7.2

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

21.8

Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss

21.8.1

Il-laqgħa tal-Kunsill intemmet fis-7.25pm u ġiet aġġornata b’mod unanimu
għal nhar l-Erbgħa 25 ta’ Novembru 2020 fil-5.00pm b’aġenda li tkun
komunikata aktar ‘il quddiem.

IFFIRMATA
Dr. Christian Zammit
Sindku
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