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

Laqgħa Numru Tlieta u Għoxrin (23) – Laqgħa b’urġenza
11 ta’ Diċembru 2020
Il-Kunsill Lokali Ix-Xagħra ltaqa’ fil-5.30 ta’ filgħaxija.

PREŻENTI:
Dr. Christian Zammit - Sindku
Aaron Agius – Viċi Sindku
Victor John Curmi – Kunsillier

ASSENTI B’APOLOĠIJI:
Stefan Bajada – Kunsillier
Anthony Attard - Kunsillier

UFFIĊJAL PREŻENTI:
Ivan Attard – Segretarju Eżekuttiv
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Minuti
Is-Sindku Dr. Christian Zammit ippresieda l-laqgħa.

23.1

Qari tal-ittri ta’ apoloġiji

23.1.1

Is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard informa lill-Kunsilliera preżenti li lKunsillier Stefan Bajada u l-Kunsillier Anthony Attard infurmawh
verbalment li ma jistgħux jattendu għal din il-laqgħa minħabba impenji
personali.

23.1.2

Il-Kunsilliera preżenti qablu li jaċċettaw l-apoloġija ta’ dawn il-Kunsiliera
u għaldaqstant qed jitniżżlu bħala skużati.

23.2

Il-proġett tal-installazzjoni tal-planters fi Pjazza l-Vitorja

23.2.1

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li huwa sejjaħ din illaqgħa b’urġenza sabiex jiġu diskussi l-aħħar dettalji relatati mal-proġett
tal-installazzjoni tal-planters fi Pjazza l-Vitorja, liema proġett qed ikun
iffinanzjat mill-Ministeru għall-Ambjent.

23.2.2

Is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard qara korrispondenza mingħand is-Sur
Thomas Xerri ta’ Xerri’s Landscaping Co. Limited li ħadet l-offerta għallprovvista u l-installazzjoni ta’ dawn il-planters li fiha l-Kunsill ġie infurmat
li, sabiex il-planters ikollhom dijametru ta’ 1.2 metri minflok ta’ metru kull
waħda kif propost oriġinarjament fid-dokument tat-tender, hemm
varjazzjoni fil-prezz ta’ € 8932.51c VAT inkluża.

23.2.3

Is-Sindku Dr. Christian Zammit innota li, għalkemm din il-varjazzjoni hija
kuntrattwalment possibbli, fil-fehma tiegħu ma jagħmilx sens li l-Kunsill
jadottaha minħabba li ser jintefqu flejjes kbar li mhux ser ikunu riflessi
f’tibdil drastiku fil-qies ta’ dawn il-planters. Huwa fakkar li matul is-sena
finanzjarja li ġejja, il-Kunsill ser ikun qed jimplimenta żewġ proġetti
maġġuri fil-lokalita’ u ċioe’ il-proġett ta’ rikostruzzjoni tat-tielet parti ta’
Triq Marsalforn u l-proġett tal-bini ta’ Ċentru Ċiviku ġdid għal-lokalita’
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tagħna, u għaldaqstant għandna nfaddlu kull ċenteżmu possibbli sabiex ma
nispiċċawx f’xi sitwazzjoni ta’ defiċit finanzjarju.
23.2.4

Il-Viċi Sindku Aaron Agius qal li huwa ma jaqbilx li l-planters għandhom
jibqgħu tad-daqs oriġinali għax qal li ser ikunu qed jistonaw mad-daqs talpjazza tagħna. Huwa għamel riferenza għal pjazza oħra fil-gżira Għawdxija
fejn id-daqs tagħha huwa iżgħar mill-pjazza tagħna pero’ l-planters li ġew
installati huma ikbar minn dak propost għall-proġett tagħna. Huwa qal li
dan l-iżball seta’ jiġi evitat li kieku l-Perit tal-proġett għamel ix-xogħol
tiegħu b’mod aktar korrett. Huwa qal li ser jivvota favur il-proposta tasSindku, jiġifieri li nibqgħu bid-daqs oriġinali tal-planter, b’dawn ir-riservi.

23.2.4

Il-Kunsillier Victor Curmi qal li huwa qed jaqbel totalment marrakkomandazzjoni u l-proposta tas-Sindku Dr. Christian Zammit u dan
minħabba l-fatt li differenza ta’ 0.2 metri fid-daqs mhix ser tkun viżibbli u
għaldaqstant, fl-opinjoni tiegħu, ser ikunu qed jintefqu ħafna flus għalxejn.

23.2.5

Wara diskussjoni, is-Sindku ressaq il-proposta tiegħu għall-vot. IlKunsilliera preżenti qablu unanimament u għaldaqstant il-Kunsill ma
approvax il-varjazzjoni kif proposta mill-kuntrattur Thomas Xerri u ser
iżomm il-qies oriġinali tal-planter (jiġifieri b’dijametru ta’ metru kull
waħda) kif elenkat fid-dokument tat-tender.

23.2.6

Il-laqgħa tal-Kunsill intemmet fis-5.50pm. Is-Sindku fakkar li l-laqgħa li
jmiss tal-Kunsill ser issir nhar l-Erbgħa 6 ta’ Jannar 2021 fil-5.30pm.

23.2.7

Peress li din kienet l-aħħar laqgħa tal-Kunsill għas-sena 2020, il-Kunsilliera
preżenti awguraw lil xulxin l-isbaħ xewqat għal Milied hieni u Sena ġdida
mimlija b’kull riżq u hena.

IFFIRMATA
Dr. Christian Zammit
Sindku
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Ivan Attard
Segretarju Eżekuttiv
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