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

Laqgħa Numru Tnejn u Għoxrin (22)
2 ta’ Diċembru 2020
Il-Kunsill Lokali Ix-Xagħra ltaqa’ fil-5.30 ta’ filgħaxija.
PREŻENTI:
Dr. Christian Zammit - Sindku
Aaron Agius – Viċi Sindku
Stefan Bajada – Kunsillier
Victor Curmi - Kunsillier
Anthony Attard – 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.

22.1

Qari tal-ittri ta’ apoloġiji

22.1.1

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

22.2

Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti

22.2.1

Il-Kunsill approva unanimament il-minuti tal-laqgħa numru 21 li saret nhar
il-Ġimgħa 30 ta’ Ottubru 2020.

22.2.2

Fil-bidu tal-laqgħa, is-Sindku Dr. Christian Zammit propona u l-Kunsill
unanimament li għandna nibagħtu ittra ta’ awguri lill-Kardinal il-ġdid, lEminenza Tiegħu Mons. Mario Grech, fl-okkażjoni tal-kreazzjoni tiegħu
bħala Kardinal li saret mill-Q.T. il-Papa Franġisku nhar is-Sibt 28 ta’
Novembru 2020 fil-Belt tal-Vatikan.

22.3

Komunikazzjonijiet tas-Sindku

22.3.1

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li bħalissa jinsab
għaddej b’ritmu tajjeb ix-xogħol ta’ rikostruzzjoni tat-tielet parti ta’ Triq
Marsalforn. Dan ix-xogħol qed ikun iffinazjat mill-Ministeru għal
Għawdex filwaqt li x-xogħol tal-bdil tal-main tad-drenaġġ u s-servizzi talilma f’din it-triq qed ikun iffinanzjat mill-Korporazzjoni għas-Servizzi talIlma.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar meta ser jitlesta dan ix-xogħol. IsSindku qal li certu xoghol waqa’ lura peress li l-istess kuntrattur kellu
xoghlijiet ohra f’partijiet ohra madwar Ghawdex pero’ qed naghmlu l-almu
kollu taghna sabiex dan ix-xoghol jitlesta malajr kemm jista’ jkun.
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Il-Kunsill qabel li f’nofs ix-xahar ta’ Diċembru għandha ssir laqgħa oħra
mal-kuntrattur u mal-Periti responsabbli minn dan ix-xogħol sabiex naraw
l-andament tax-xogħlijiet.
22.3.2

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li ninsabu għaddejjin
bit-tħejjijiet tagħna sabiex l-uffiċċju amministrattiv tal-Kunsill jiġi rilokat
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.
Is-Sindku innota li preżentament qed titpoġġa l-istruttura temporanja filbini tal-librerija pubblika sabiex isir ir-rilokazzjoni tal-għamara tal-Kunsill
u anke tad-dokumentazzjoni li attwalment tinsab fl-istore tal-Kunsill.
Il-Kunsill qabel li ghandna ninkarigaw lill-electrician Frankie Agius sabiex
jaghmel ix-xoghol kollu relatat mal-installazzjoni ta’ points ġodda talelettriku fil-parti tal-librerija fejn ser jiġu rikolati l-uffiċini tal-Kunsill.
Il-Kunsill qabel ukoll li għandna niktbu formalment lis-Segretarju
Permanenti fi ħdan il-Ministeru tal-Edukazzjoni, is-Sur Francis Fabri,
sabiex ningħataw il-permess li l-kamra li tinsab bla użu bejn il-librerija
pubblika u l-MEDE Back Office tkun tista’ tintuża mill-Kunsill bħala kamra
tal-laqgħat. Dan l-arranġament ikun ikopri l-perijodu li fih ikunu għaddejjin
ix-xogħlijiet fuq il-bini taċ-Ċentru Ċiviku l-ġdid tal-lokalita’ tagħna.

22.3.3

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li nhar il-Ġimgħa 6 ta’
Novembru 2020 ġiet validata l-applikazzjoni tagħna għall-proġett
ambizzjuż tal-bini ta’ Ċentru Ċiviku ġdid fil-lokalita’ li jinkorpora fih luffiċini l-ġodda tal-Kunsill, l-Għassa tal-Pulizija, klinika tal-Gvern, sala talkomunita’ u żewġ garaxxijiet fost l-oħrajn. Il-perijodu ta’ oġġezzjonijiet
mill-pubbliku għal dan il-proġett jagħlqu nhar il-Ġimgħa 18 ta’ Diċembru
2020 filwaqt li, skont il-policies attwali tal-Awtorita’ tal-Ippjanar, ilpermess għandu jiġi deċiż sa mhux aktar tard mit-8 ta’ Marzu 2021.
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Is-Sindku innota li l-Perit Edward Scerri qed jaħdem fuq l-istima riveduta
ta’ dan il-proġett bil-għan li d-dokument tat-tender jiġi ippubblikat appena
jkollna l-permessi neċessarji.
22.3.4

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li nhar l-Erbgħa 11 ta’
Novembru 2020, saret laqgħa mas-Supretindent tad-Distrett ta’ Għawdex,
is-Sur Maurice Curmi, li għaliha kienu preżenti wkoll is-Segretarju
Eżekuttiv Ivan Attard u l-Perit tal-Kunsill, Edward Scerri.
Waqt din il-laqgħa, is-Supretindent ingħata tagħrif dwar il-proġett
ambizzjuż tal-bini taċ-Ċentru Ċiviku. Is-Sindku qal li s-Supretindent wera
x-xewqa tiegħu li s-sit immarkat fuq il-pjanta bħala ‘Class A4 shop’ ikun
jista’ jiġi utilizzat bħala parti mill-Għassa tal-Pulizija l-ġdida.
Wara diskussjoni, il-Kunsill qabel unanimament li ghalissa ghandu jibqa’
kollox kif inhu immarkat fil-pjanta originali tal-Perit Edward Scerri
imbaghad issir diskussjoni mas-Supretindent tal-Pulizija xhin jasal il-waqt.
Is-Sindku informa lill-Kunsill li l-Pulizija reġgħu ġew avżati sabiex isibu sit
alternattiv minfejn jistgħu joperaw fix-Xagħra matul ix-xhur li fihom ikun
għaddej ix-xogħol relatat mal-bini tal-istess Ċentru Ċiviku fil-lokalita’.

22.3.5

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li, skont l-Att dwar ilGvern Lokali, kull Kunsill Lokali għandu jorganizza laqgħa pubblika sa
mhux aktar tard mill-15 ta’ Diċembru ta’ kull sena sabiex fiha jiġu diskussi
l-estimi finanzjarji (budget) għas-sena ta’ wara.
Fid-dawl ta’ dan, is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li din il-laqgħa
pubblika għandha ssir nhar il-Gimgha 11 ta’ Diċembru 2020 fis-6.00pm fissala taċ-Ċirklu taż-Żgħażagħ waqt li jiġu rispettati d-direttivi u l-miżuri
kollha maħruġa mill-Awtoritajiet tas-Saħħa Pubblika fid-dawl tal-imxija
tal-Covid-19 f’pajjiżna.

22.3.6

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li aktar kmieni matul
din il-ġimgħa ġiet organizzata laqgħa mal-kuntratturi Thomas Xerri u
Richard Cauchi u l-Perit Edward Scerri rigward il-proġett tal-installazzjoni
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ta’ planters fi Pjazza l-Vitorja. Dan wara li ma ġie sottomess l-ebda appell
min-naħa tal-kuntratturi l-oħra li ssottomettew l-offerta tagħhom għal dan
ix-xogħol.
Fir-rigward tal-qisien tal-pots li ser jiġu installati fi Pjazza l-Vitorja, il-Vici
Sindku Aaron Agius qal li jkun ahjar jekk dawn il-planters isiru
b’dijametru ta’ żewġ metri minflok ta’ metru kif propost oriġinarjament. In
viżta tal-fatt li t-tender diġa’ ingħata bil-kundizzjonijiet kif preparati millPerit tal-Kunsill Edward Scerri, ser niċċekkjaw mal-kuntrattur Thomas
Xerri rigward din il-possibilita’ u mad-Dipartiment tal-Kuntratti biex
nivverifikaw jekk tali varjazzjoni tkunx kuntrattwalment u legalment
possibbli.
Fuq proposta tal-Kunsillier Victor Curmi, il-Kunsill qabel unanimament li
kull tender li jkun ser jinħareġ mill-Kunsill għandu jiġi vetted mill-Kunsill
qabel ma jiġi ippubblikat.
22.3.7

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li l-inġinier Joseph
Azzopardi min-naħa tal-kumpanija Galea Curmi Engineering Consultants
bagħat il-proposti tiegħu fir-rigward tad-disinn għal fanali ġodda filbelvedere fl-inħawi Tal-Qaċċa.
Wara diskussjoni, il-Kunsill qabel li għandna nipproċedu bid-disinn li huwa
simili ghall-fanali li twaħħlu riċentament fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru u
ser nitolbu lill-inġinier Joseph Azzopardi sabiex jipprepara stima dettaljata
ta’ dawn ix-xogħlijiet ħalli nkunu nistgħu napplikaw għall-fondi taħt idDevelopment Planning Fund amministrat mill-Awtorita’ tal-Ippjanar.
Fir-rigward tal-fanali eżistenti fil-belvedere tal-Qaċċa, il-Kunsill qabel li
għandna nitkellmu mal-kuntrattur Richard Cauchi sabiex naraw
x’soluzzjoni temporanja teżisti biex dawn il-fanali jixegħlu.

22.3.8

Is-Sindku Dr. Christian Zammit propona u l-Kunsill qabel unanimament li
għandna nerġgħu inniedu l-iskema ta’ għoti ta’ siġar tat-tin lir-residenti
interessati bil-għan li nerġgħu nqajmu l-interess fost ir-residenti fil-proċess
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ta’ kultivazzjoni ta’ dawn is-siġar. Is-Sindku fakkar li l-Kunsill Lokali
tagħna huwa l-uniku Kunsill Malti li jifforma parti mill-ficusnet li huwa
network ta’ bliet Ewropej li jipproduċu t-tin bħala wieħed mill-prodotti
tipiċi tagħhom.
Il-Kunsill qabel li għandna niċċekkjaw mal-Ministeru tal-Agrikultura, Sajd
u Drittijiet tal-Annimali sabiex naraw jekk jistgħux joffrulna minn dawn issiġar tat-tin biex jitqassmu b’xejn lir-residenti tagħna. Dan bil-għan li
nkunu nistgħu nkomplu nrawmu din il-kultura fost ir-residenti Xagħrin.
22.3.9

Is-Sindku Dr. Christian Zammit propona u l-Kunsill qabel unanimament li
għandna noħorġu offerta pubblika (tender) għall-provvista u installazzjoni
ta’ sinjali tat-traffiku fil-lokalita’. Dan peress li l-kuntratt li l-Kunsill
attwalment għandu mas-Sur Raphael Refalo jiskadi fid-19 ta’ Diċembru
2020. Il-Kunsill qabel li d-dokument tat-tender għandu jiġi vetted millKunsill qabel ma jiġi ippubblikat.

22.3.10

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li l-Perit Mariello
Spiteri li huwa inkarigat mit-tfassil tal-masterplan għal-lokalita’ tagħna
nfurmah li dan il-proċess miexi ġmielu u huwa stmat li dan id-dokument
ikun f’idejna sal-aħħar ta’ Jannar / bidu ta’ Frar 2021.
Il-Kunsill qabel li għandna nagħtu d-dettalji ta’ kuntatt taċ-Ċirklu tażŻgħażagħ u tal-Każin tal-Banda Victory lill-Perit Spiteri sabiex tiġi iffissata
data dwar meta ser issir il-konsultazzjoni pubblika mar-residenti tagħna. IlKunsill qabel li din is-sessjoni għandha ssir sa mhux aktar tard minn nofs
ix-xahar ta’ Jannar 2021.

22.4

Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsilliera

22.4.1

Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq ittalba li għamilna sabiex issir zebra crossing bil-belischa lights fi Vjal itTmienja ta’ Settembru. Kif indikat mis-Sur Donald Gouder min-naħa ta’
Transport Malta, is-Sindku propona u l-Kunsill qabel unanimament li
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għandna nressqu t-talba tagħna lid-Direttur Elsie Caruana fi ħdan ilMinisteru għal Għawdex.
22.4.2

Il-Viċi Sindku Aaron Agius informa lill-Kunsill li huwa qiegħed jirċievi
bosta ilmenti mingħand ir-residenti rigward il-volum qawwi ta’ traffiku li
qed jgħaddi minn Vjal it-Tmienja ta’ Settembru u biex il-heavy vehicles
jiġu ddevjati minn Triq it-Tafla qabel jitilgħu x-Xagħra. Il-Kunsill qabel li
għandna nitolbu laqgħa dwar din is-sitwazzjoni ma’ Dr. Deborah Camilleri
min-naħa ta’ Transport Malta.

22.4.3

Il-Kunsillier Stefan Bajada talab sabiex isir xogħol ta’ patching fi Triq lImqades, Triq Sant’Anton u Triq Mannar. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir mill-ħaddiema assenjati magħna.

22.4.4

Il-Kunsillier Victor Curmi staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq ittraffic management plan li kellu jsir għall-Pjazza ta’ quddiem il-Mitħna Ta’
Kola. Is-Sindku innota li din il-pjanta qiegħda tiġi ippreparata mill-Perit
Edward Scerri.

22.4.5

Il-Kunsillier Victor Curmi staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq ixxogħol ta’ manutenzjoni ta’ ħajt tas-sejjieħ li qed iċedi fl-isqaq maġenb ilMitħna Ta’ Kola. Is-Sindku innota li dan il-ħajt jinsab ġo għalqa privata u
diġa’ sar rapport dwaru lill-Pulizija.

22.4.6

Il-Kunsillier Anthony Attard informa lill-Kunsill dwar il-ħtieġa li jsir
xogħol urġenti ta’ manutenzjoni fil-belvedere ta’ San Marzjal. Il-Kunsill
qabel li għandna ninkarigaw lill-Perita Mariella Xuereb sabiex tipprepara
stima ta’ dawn ix-xogħlijiet, liema stima titressaq għall-konsiderazzjoni talKunsill fil-laqgħa li jmiss.

22.5

Qari tal-Korrispondenza

22.5.1

E-mail mingħand George Refalo, Segretarju Eżekuttiv tar-Reġjun
Għawdex, li fiha qed jitlob lill-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex sabiex sat-
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Tnejn 30 ta’ Novembru 2020 jibagħtu lir-Reġjun kopja ta’ filmat ta’
attivita’ waħda tal-Milied li nżammet fil-passat ġewwa l-lokalita’ rispettiva
tagħhom sabiex tkun tista’ tintwera f’video collage li ser isir apposta
b’rabta ma’ dan iż-żmien ta’ festi.
22.5.2

Ċirkulari numru 124/2020 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘ARMS Applications’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

22.5.3

Ittra mingħand il-Kan. Dun Anton Refalo Rapa, Rettur tal-Knisja ta’ Ġesu’
Nazzarenu, li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill fl-organizazzjoni
tal-attivita’ kulturali ‘Għal Għonq it-Triq’ li ser issir fi Triq Għajn Ħosna
bejn is-26 u d-29 ta’ Diċembru 2020 mill-4.30pm sad-9.30pm.
Il-Kunsill qabel li għandu jagħti l-permessi kollha meħtieġa għal din lattivita’.
Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li għandna nitolbu lill-organizzaturi
sabiex jipprovdu lill-Kunsill rendikont tad-dħul u l-ispejjeż li ser ikollhom
b’rabta ma’ din l-attivita’ sabiex din it-talba tkun tista’ tiġi ikkunsidrata
mill-Kunsill.

22.5.4

Ittra mingħand il-Kan. Dun Anton Refalo Rapa, Rettur tal-Knisja ta’ Ġesu’
Nazzarenu, li fiha qed jitlob lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra sabiex issir
applikazzjoni għal street lighting faċċata tal-Knisja tan-Nazzarenu. IlKunsill aċċetta din it-talba.

22.5.5

Ċirkulari numru 125/2020 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘EPPS Tender Evaluation Training for Elected Members’. IlKunsill innota l-kontenut.

22.5.6

Ċirkulari numru 126/2020 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Polza tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa 2021’. Il-Kunsill aċċetta li
għandu jinkludi lill-Kunsilliera u l-istaff fl-uffiċċju amministrattiv talKunsill f’din il-polza bħas-snin preċedenti.

22.5.7

E-mail mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali b’informazzjoni dwar ittra li
l-istess Assoċjazzjoni rċeviet mingħand id-Dipartiment tal-Gvern Lokali
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dwar permess biex jitpoġġa mobile kiosk fil-bajja tar-Ramla l-Ħamra. IlKunsill innota l-kontenut.
22.5.8

E-mail mill-Għaqda Każini tal-Banda li fiha qed titlob lill-Kunsilli Lokali
kollha ta’ Malta u Għawdex sabiex jipprovdu ittra ta’ kunsens bl-iskop li lFesta Maltija tiġi rikonoxxuta bħala Wirt Kulturali Intanġibbli fil-Lista
Rappreżentattiva tal-Umanita’ tal-UNESCO. Il-Kunsill aċċetta din it-talba.

22.5.9

Ċirkulari numru 127/2020 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Webinar OHSA – Working Together for Risk Prevention’. IlKunsill innota l-kontenut.

22.5.10

Ittra mingħand Mons. Carmelo Refalo, Arċipriet tal-Parroċċa ta’ Marija
Bambina, li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra
fil-pubblikazzjoni ta’ ktejjeb interessanti miktub mill-awtur Għawdxi
Charles Bezzina dwar l-istorja ta’ raħalna fi żmien il-Gwerra. Il-Kunsill
qabel li għandu jikkollabora f’din l-inizjattiva bi spiża li ma teċċedix issomma ta’ € 500.

22.5.11

Ċirkulari numru 128/2020 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Stqarrija AKL – L-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali tibki lil wieħed
minn uliedha’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

22.5.12

E-mail mingħand il-Perit Edward Scerri b’informazzjoni dwar il-permess
numru PA/03510/2020 maħruġ mill-Awtorita’ tal-Ippjanar rigward
demolizzjoni ta’ bini li jaqa’ fil-buffer zone tal-Mitħna ta’ Triq Ġnien
Xibla.
Wara diskussjoni, il-Kunsill qabel unanimament li għandna nibagħtu ittra
formali lill-Awtorita’ tal-Ippjanar fejn nuru d-diżapprovazzjoni tagħna li
dan l-iżvilupp ser jidħol fil-buffer zone tal-Mitħna msemmija.

22.5.13

E-mail mingħand Saviour Bonello li fiha qed jinforma lill-Kunsill li listima għax-xogħol ta’ resurfacing ta’ parti minn Triq l-Għejun, Xagħra,
tammonta għas-somma ta’ € 66,349.07c VAT eskluża. Il-Kunsill innota lkontenut.
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22.5.14

Ċirkulari numru 129/2020 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Komunikazzjoni mill-BOV’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

22.5.15

E-mail mingħand il-Perit Edric Micallef, uffiċjal tal-Wasteserv, li fiha qed
jinforma lill-Kunsill li bħalissa l-proċess tal-applikazzjoni għall-proġett ta’
family park fis-sit tal-ex-landfill tal-Qortin jinsab wieqaf peress li għad
m’hemmx l-approvazzjoni tal-Awtorita’ tal-Artijiet. Il-Kunsill innota lkontenut.

22.5.16

Ċirkulari numru 130/2020 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Minuti Laqgħa tal-Eżekuttiv Nru. 39’. Il-Kunsill innota lkontenut.

22.5.17

E-mail mingħand is-Sinjura Vicky Xuereb, Direttur Ġenerali fil-Ministeru
għal Għawdex, b’informazzjoni dwar ir-Residential Road Programme and
Innovative Projects for 2021.
Is-Sindku Dr. Christian Zammit innota li l-Kunsill diġa’ ssottometta l-istimi
preparati mill-Perit Edward Scerri għax-xogħol ta’ asfaltar ta’ parti minn
Triq Ġnien Imrik, Triq il-Marġa u parti minn Triq l-Għejun.

22.5.18

E-mail mingħand id-Direttur Joseph Cutajar, Direttur ta’ Eko-Għawdex, li
fiha qed jinforma lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra li l-bord ta’ evalwazzjoni
ma aċċettax l-applikazzjoni tagħna għar-restawr tan-niċċa tas-Sellum fi
Triq Knisja peress li dan ix-xogħol qed isir min-naħa tal-Ministeru għal
Għawdex pero’ se toħroġ skema simili ta’ restawr ta’ niċeċ fil-bidu tas-sena
li ġejja. Il-Kunsill innota l-kontenut.

22.5.19

E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali sabiex il-Kunsilli Lokali jaħtru
Deputat Segretarju Eżekuttiv li jkun jista’ jaġixxi minflok is-Segretarju
Eżekuttiv kull meta dan ma jkunx jista’ jaqdi l-funzjonijiet tiegħu.
Il-Kunsill qabel unanimament li għandna nġeddu l-ħatra tas-Sinjura
Josephine Sultana f’din il-kariga.
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22.5.20

E-mail mingħand il-Perit Edward Scerri li fiha qed jinforma lill-Kunsill li ssurvey ta’ Triq Liberat Grech sabiex tkun tista’ tiġi mfassla traffic
management plan tiswa € 750 VAT eskluża.
Il-Kunsill ma aċċettax din l-istima u qabel li għandna nitolbu lil Transport
Malta sabiex din it-traffic management plan tiġi preparata direttament milluffiċċju tagħhom.

22.5.21

E-mail mingħand is-Sur George Refalo, Segretarju Eżekuttiv tar-Reġjun
Għawdex, li fiha qed jinforma lill-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex li r-Reġjun
Għawdex ser joħroġ offerta pubblika għas-servizz ta’ preventive & routine
maintenance tal-istreet lighting devolut lir-Reġjun Għawdex ħames snin ilu
minħabba li l-kuntratt oriġinali marbut mal-istess devoluzzjoni ser jiskadi.
Il-Kunsill innota l-kontenut.

22.5.22

Direttiva numru 7A/2019 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali
intitolata ‘ADDENDUM: Risk Assessment tal-Playing Fields Madwar
Malta u Għawdex’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

22.5.23

E-mail mingħand Jennifer Cauchi, uffiċjal tal-Aġenzija Żgħażagħ,
b’informazzjoni dwar il-kampanja ‘ideAzzjonisti’ – programm ibbażat fuq
iċ-ċittadinanza attiva fil-komunita’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

22.5.24

E-mail mingħand Josmar Azzopardi, group scout leader, li fiha qed jitlob
lill-Kunsill sabiex titwaħħal bozza ġdida fl-entratura tal-headquarters taxXagħra Scouts Group.
Il-Kunsill qabel li għandna nitkellmu mal-kuntrattur Richard Cauchi sabiex
naraw il-possibilita’ li l-bozza li preżentament tinsab imwaħħla biswit ilkwartieri tax-Xagħra Scouts Group tiġi rilokata għall-entratura tal-istess
kwartieri kif rikjest.

22.5.25

Ċirkulari numru 131/2020 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Rates for Traffic Management Services offered by the Agency’.
Il-Kunsill innota l-kontenut.
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22.5.26

Ċirkulari numru 132/2020 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Influenza vaccine schedules in health centres’. Il-Kunsill innota
l-kontenut.

22.6

Ilmenti mir-residenti

22.6.1

Talba mingħand Louis Buhagiar ta’ Triq l-Isqof Rużar Farrugia sabiex issir
it-tappiera tal-inspection hole tad-drenaġġ quddiem ir-residenza tiegħu. IlKunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

22.6.2

Talba mingħand Joseph Teuma ta’ Triq Mannar sabiex is-sleeping
policeman li hemm fi Triq Mannar tiġi spustjata ftit ‘l isfel. Il-Kunsill qabel
li għandna nressqu din it-talba għall-konsiderazzjoni ta’ Transport Malta.

22.6.3

Talba mingħand Mary Refalo ta’ Vjal it-Tmienja ta’ Settembru li fiha qed
tissuġġerixxi li jissemmew żewġ toroq fix-Xagħra għal Louis Refalo u
Carmel Buttigieg bħala ex-Membri Parlamentari mir-raħal. Il-Kunsill qabel
li għandna nirreferu din it-talba lill-Kumitat tat-Tismija tat-Toroq fi ħdan ilMinisteru għal Għawdex.

22.6.4

Talba mingħand John Theuma ta’ Triq il-Kumittiva sabiex (i) titqatta’
katusa taħt il-bankina biex l-ilma li jintefa’ fit-triq jgħaddi minnha u (ii)
jitnaddaf it-trab li hemm fl-aħħar parti ta’ Triq Għajn Wajtar. Il-Kunsill
qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

22.6.5

Talba mingħand id-Direttorat ta’ Eko-Għawdex sabiex jinbidel bin miksur
faċċata tal-Għar ta’ Calypso ħdejn il-latrini pubbliċi. Il-Kunsill qabel li dan
ix-xogħol għandu jsir.

22.6.6

Talba mingħand Carmelo Mifsud ta’ Triq Liberat Grech sabiex isiru sinjali
li jipprojbixxu l-ipparkjar quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li
għandna nressqu din it-talba għall-konsiderazzjoni ta’ Transport Malta.
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22.6.7

Talba mingħand Victor Attard ta’ Triq Parisot sabiex isiru sinjali li
jipprojbixxu l-ipparkjar fil-kantuniera bejn Triq Parisot u Triq John Otto
Bayer. Il-Kunsill qabel li għandna nressqu din it-talba għallkonsiderazzjoni ta’ Transport Malta.

22.6.8

Talba mingħand Alfred Calleja ta’ Triq Mikelanġ Grima, Pembroke, sabiex
issir Keep Clear quddiem sqaq privat fi Triq Ġnien Imrik. Il-Kunsill qabel
li għandna nressqu din it-talba għall-konsiderazzjoni ta’ Transport Malta.

22.6.9

Talba mingħand Marisa Attard ta’ Triq George Mc Adam sabiex issir bozza
ġdida mar-residenza tagħha peress li qed ikun hemm ħafna dlam fl-inħawi.
Il-Kunsill qabel li għandna nressqu din it-talba għall-approvazzjoni talKorporazzjoni Enemalta.

22.6.10

Talba mingħand Joseph Bigeni, propjetarju ta’ ‘Il-Loġġa Boutique Hotel’,
sabiex isiru żewġ sleeping police fi Triq il-Knisja. Il-Kunsill qabel li
għandna nressqu din it-talba għall-konsiderazzjoni ta’ Transport Malta.

22.6.11

Talba mingħand Victor Attard ta’ Triq Parisot sabiex issir bankina ġdida
quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

22.6.12

Talba mingħand William Agius ta’ Triq Għajn Qamar sabiex isir irrefreshing ta’ sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar quddiem ‘Ramla Court’ fi
Triq Ta’ Gajdoru faċċata tal-belvedere li hemm fil-parti ta’ isfel tat-triq. IlKunsill qabel li għandna nressqu din it-talba għall-approvazzjoni tadDipartiment tat-Toroq fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex.

22.6.13

Talba mingħand Nancy Galea ta’ Triq l-Għejun sabiex jitranġa ħajt tassejjieħ imwaqqa’ fi Triq Għajn Ħosna. Il-Kunsill qabel li għandna nressqu
din it-talba għall-approvazzjoni tal-Ministeru għal Għawdex.

22.6.14

Talba mingħand is-Sindku Dr. Christian Zammit sabiex issir STOP sign fi
Triq Ġużeppi Rapa quddiem iċ-Ċentru tal-Vokazzjonijiet qabel toħroġ għal
Triq l-Arċipriet Ġużepp Diacono. Il-Kunsill qabel li għandna nressqu din ittalba għall-konsiderazzjoni ta’ Transport Malta.
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22.6.15

Talba mingħand Joseph Xerri sabiex jitranġa ħajt tas-sejjieħ imwaqqa’ filWied ta’ Għajn Xejba. Il-Kunsill qabel li għandna nressqu din it-talba
għall-approvazzjoni tal-Ministeru għal Għawdex.

22.6.16

Talba mingħand il-Kunsillier Victor Curmi sabiex issir (i) bozza ġdida fi
Sqaq ix-Xagħri, Triq Knisja u (ii) titwaħħal tabella kontra l-ħmieġ tal-klieb
fl-istess sqaq. Rigward (i), il-Kunsill qabel li għandna nressqu din it-talba
għall-approvazzjoni tal-Korporazzjoni Enemalta. Rigward (ii), il-Kunsill
qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

22.7

Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-iskeda ta’ pagamenti

22.7.1

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

22.7.2

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

22.8

Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss

22.8.1

Il-laqgħa tal-Kunsill intemmet fit-8.00pm u ġiet aġġornata b’mod unanimu
għal nhar l-Erbgħa 6 ta’ Jannar 2021 fil-5.30pm b’aġenda li tkun
komunikata aktar ‘il quddiem.

IFFIRMATA
Dr. Christian Zammit
Sindku
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