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

Laqgħa Numru Ħamsin (50)
14 ta’ Ġunju 2022
Il-Kunsill Lokali Ix-Xagħra ltaqa’ fil-5.30 ta’ filgħaxija fl-Uffiċċju
amministrattiv tal-Kunsill fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru.

PREŻENTI:
Dr. Christian Zammit – Sindku
Aaron Agius – Viċi Sindku
Stefan Bajada – Kunsillier (daħal għal-laqgħa fis-6.10pm)
Anthony Attard – Kunsillier

ASSENTI B’APOLOĠIJI (Skont Ordni Permanenti 14A (3):
Victor John Curmi - Kunsillier

UFFIĊJAL PREŻENTI:
Ivan Attard – Segretarju Eżekuttiv
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Minuti
Is-Sindku Dr. Christian Zammit ippresieda l-laqgħa.
Fil-bidu tal-laqgħa, il-Kunsill ta merħba lis-Sinjorina Nicole Barbara, żagħżugħa
residenti x-Xagħra, li ser tirrapreżenta lir-raħal tagħna bħala Miss Xagħra fil-konkors ta’
Miss Malta li ser isir f’Novembru li ġej. Il-Kunsill awguralha kull suċċess f’dan ilkonkors.

50.1

Qari tal-ittri ta’ apoloġija

50.1.1

Is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard ippreżenta u qara l-ittra ta’ apoloġija
tal-Kunsillier Victor John Curmi li ma setax jattendi għal-laqgħa tal-lum.

50.1.2

Il-Kunsilliera preżenti unanimament aċċettaw din l-apoloġija.

50.2

Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti tal-laqgħa tal-10 ta’
Mejju

50.2.1

Il-Kunsill approva unanimament il-minuti tal-laqgħa tal-Kunsill numru 49
li saret nhar it-Tlieta 10 ta’ Mejju 2022.

50.3

Approvazzjoni tal-audited financial statements tal-Kunsill għas-sena
2021

50.3.1

Il-Kunsill approva unanimament l-audited financial statements għas-sena
2021 kif mibghuta mill-awdituri tal-Kunsill.

50.3.2

Dawn il-financial statements ser jintbagħtu lill-Awditur Ġenerali u lidDipartiment tal-Gvern Lokali.
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50.4

Komunikazzjonijiet tas-Sindku

50.4.1

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li x-xogħol ta’
rikostruzzjoni tat-tielet parti ta’ Triq Marsalforn jinsab fl-aħħar fażi. Huwa
qal li nhar it-Tlieta 7 ta’ Ġunju 2022, din it-triq infetħet għat-traffiku b’mod
normali peress li l-kuntrattur qed jaħdem fuq l-aħħar parti tat-triq.
Is-Sindku qal li rċivejna stima min-naħa tal-kumpanija Road Construction
Co. Limited għal xogħol addizjonali li qed isir fl-aħħar parti ta’ Triq
Marsalforn, liema xogħol ma kienx inkluż fid-dokument oriġinali tattender. Din l-istima tammonta għas-somma ta’ madwar € 7,300. Il-Kunsill
approva unanimament din il-varjazzjoni u ser tiġi inkluża fil-kont finali talkuntrattur.

50.4.2

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li qed noqorbu ghallpubblikazzjoni tat-tender tal-bini ta’ Ċentru Ċiviku ġdid fil-lokalita’ tagħna.
Fil-preżent, dan id-dokument qed jiġi ivvettjat mid-Dipartiment talKuntratti u mill-avukat tal-Kunsill Dr. Carmelo Galea LLD.
Konxji mill-fatt li l-istima li fuqha ġew mogħtija l-fondi mill-Ministeru
għal Għawdex għal dan il-proġett maġġuri saret fis-sena 2020 u ċertament
kien hemm reviżjoni fil-prezzijiet minħabba diversi fatturi internazzjonali,
il-Kunsill qabel unanimament li għandna nitolbu lill-Perit Edward Scerri u
lill-Inġinier Joseph Azzopardi sabiex jippreparaw stima aġġornata u
riveduta tal-bill of quantities relatat ma’ dan it-tender.
Dan sabiex eventwalment issir talba għal fondi addizjonali min-naħa talMinisteru għal Għawdex. Il-Kunsill qabel li għandna nagħmlu din it-talba
ġaladarba jkollna l-istima aġġornata.

50.4.3

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li l-Korporazzjoni
għas-Servizzi tal-Ilma aċċettat li tiffinanzja x-xogħol relatat malmanutenzjoni u rikostruzzjoni ta’ partijiet minn Triq il-Marġa. Dan wara
talba li saret mill-Kunsill Lokali tax-Xagħra lill-Ministeru għal Għawdex.
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Is-Sindku qal li Transport Malta tat l-approvazzjoni tagħha għal traffic
management plan ġdida fl-istess triq fuq rakkomandazzjoni talKorporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma. Is-sinjali approvati minn Transport
Malta diġa’ ġew implimentati fil-jiem li għaddew.
50.4.4

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li wara applikazzjoni
għall-fondi li saret min-naħa tal-Kunsill mad-Dipartiment tal-Gvern Lokali,
id-Dipartiment alloka s-somma ta’ € 26,000 sabiex tiġi użata f’xogħol ta’
rinnovazzjoni fil-playing field ta’ Vjal it-Tmienja ta’ Settembru.
Is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard innota li l-Perita Mariella Xuereb
ħadmet fuq id-dokument tat-tender, liema dokument diġa’ għadda għand ilKunsilliera kollha sabiex ikunu jistgħu jarawh privatament u jgħaddu ssuġġerimenti tagħhom.
Wara diskussjoni, il-Kunsill qabel li għandna nippubblikaw din is-sejħa
għall-offerti fl-iqsar żmien possibbli. Is-Segretarju Eżekuttiv fakkar lillKunsill li, skont il-kuntratt ta’ finanzjament iffirmat mad-Dipartiment talGvern Lokali, ix-xogħlijiet għandhom ikunu finalizzati sas-26 ta’ Awwissu
li ġej.

50.4.5

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li l-kuntrattur Richard
Cauchi jinsab fl-aħħar fażi tax-xogħol tat-taħmil tar-reservoir fi Pjazza lVitorja Dan ix-xogħol ser iwassal sabiex il-pjanti tal-Pjazza jibdew
jissaqqew b’sistema ta’ irrigazzjoni b’mod awtomatiku.
Is-Sindku irringrazzja pubblikament lill-Viċi Sindku Aaron Agius għallinizjattiva tiegħu sabiex setgħet issir din il-biċċa xogħol importanti.
Wara diskussjoni, is-Sindku propona u l-Kunsill qabel unanimament li
għandna nitolbu stima dettaljata lis-Sur Richard Cauchi tax-xogħol li fadal
isir fuq din l-ispiera sabiex tittieħed deċiżjoni dwarha fil-laqgħa li jmiss.
Dan sabiex ix-xogħol kollu li jsir ikun konformi mar-regolamenti
finanzjarji tal-Kunsilli Lokali.
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50.4.6

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li ninsabu għaddejjin
bil-preparamenti tagħna għall-organizazzjoni tal-festival tat-tin u ikel
tradizzjonali Malti li ser isir fi Pjazza l-Vitorja nhar is-Sibt 9 ta’ Lulju 2022.
Is-Sindku informa lill-Kunsill li diġa’ saru l-istediniet lid-delegazzjonijiet
barranin li ser jattendu għal dan il-festival u rċivejna konferma mingħand
il-Kunsilli ta’ Offida u Cisano Bergamasco fl-Italja flimkien mas-Sur
Vincenzo De Leonardis.
Is-Sindku qal li diversi kumpaniji lokali aċċettaw l-istedina tal-Kunsill
sabiex jipparteċipaw f’dan il-festival li ser ikollu l-akkumpanjament
mużikali tal-band ta’ George Curmi Il-Pusé u ż-żifna tradizzjonali talKumittiva. Il-Kunsill qabel li dakinhar tal-attivita’, il-Pjazza tingħalaq fis6.00pm biex isir l-armar neċessarju.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius propona li għandna nistiednu delegazzjoni
mill-Kunsill Lokali taz-Zurrieq li miegħu bdejna relazzjoni ta’ ħbiberija fi
Frar 2020 u naraw jekk hemmx xi nies mil-lokalita’ tagħna li jixtiequ
jesebixxu fil-festival tagħna.
Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel
unanimament li għandna norganizzaw ikla ta’ filgħaxija lid-delegazzjonijiet
barranin li ser ikun hawn fostna nhar il-Ġimgħa 8 ta’ Lulju 2022.

50.4.9

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li l-Kor Voci Angeliche
tal-Parroċċa tagħna aċċetta l-istedina tal-Kunsill sabiex jipparteċipa fledizzjoni ta’ din is-sena tal-Kunċert tal-Milied li ser isir nhar l-Erbgħa 28
ta’ Diċembru 2022 fis-7.00pm fil-Knisja Bażilika ta’ Marija Bambina.
Is-Sindku qal li bħala preżentatur ġie ikkonfermat is-Sur Keith Demicoli
filwaqt li xħin ikun qed joqrob iż-żmien, nibdew naħsbu wkoll għallpromozzjoni neċessarja bħalma jsir kull sena.

50.4.10

Is-Sindku Dr. Christian Zammit għamel riferenza għall-ħaddiema talCommunity Workers Foundation li huma assenjati mal-Kunsill Lokali taxXagħra.
Is-Sindku qal li l-avukat tal-Kunsill, Dr. Carmelo Galea LLD, informa lisSegretarju Eżekuttiv tal-Kunsill li r-responsabbilita’ ta’ dawn il-ħaddiema
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waqt il-qadi ta’ dmirijiethom taqa’ kollha f’idejn il-Kunsill bħala l-prinċipal
u f’każ ta’ xi incident, huwa l-prinċipal li jrid jipprova l-innoċenza tiegħu.
Fid-dawl ta’ dan, is-Sindku propona u l-Kunsill qabel unanimament li
ghandna niccekkjaw jekk ghandux isir risk assessment report għal dawn ilħaddiema sabiex il-Kunsill ikun iggwidat dwar x’tip ta’ miżuri jridu
jittieħdu skont il-Liġi sabiex dawn il-ħaddiema jkunu salvagwardjati waqt
il-qadi ta’ dmirijiethom u sabiex il-Kunsill ikun kopert f’każ li jiġri xi
incident fuq il-post tax-xogħol.
50.4.11

Is-Sindku Dr. Christian Zammit propona u l-Kunsill qabel li għandna
nitolbu environmental permit min-naħa tal-Awtorita’ Maltija għar-Riżorsi
(ERA) għal xogħol ta’ sand sifting fil-bajja tar-Ramla l-Ħamra.
Il-Kunsill qabel li għandna nitolbu finanzjament lill-Ministeru għal
Għawdex għax-xogħol ta’ moniteraġġ neċessarju waqt dan il-proċess ta’
sand sifting wara li jkun approvat mill-ERA.

50.4.12

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li aktar kmieni llum,
huwa attenda ghas-seduta tal-Awtorita’ tal-Ippjanar li fiha gie approvat ilpermess ghall-bini ta’ swimming pool f’art barra z-zona tal-izvilupp (ODZ)
fi Triq Marsalforn.
Is-Sindku qal li huwa gie infurmat mill-Għaqdiet Mhux Governattivi
(NGOs) li qed joggezzjonaw ghal dan il-permess li ser iressqu protest
gudizzjarju rigward din il-materja. Il-Kunsill qabel unanimament li ghandu
jkun firmatarju wkoll ta’ dan il-protest gudizzjarju.
Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li llum gie approvat
ukoll il-permess ta’ lukanda fi Pjazza Il-Vitorja. Peress li l-Kunsill ma
kienx registrat bħala formal objector fiż-żmien li fih setgħu jsiru loġġezzjonijiet f’Ġunju 2019, il-Kunsill qabel li għandna nieħdu parir legali
mingħand Dr. Claire Bonello biex naraw jekk nistgħu nappellaw din iddeċiżjoni fil-Qorti ta’ Malta.
Fuq proposta tal-Viċi Sindku Aaron Agius, il-Kunsill qabel ukoll li
ghandna ninfurmaw lill-Arcipriet tal-Parroċċa Mons. Carmelo Refalo biex
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f’kaz li jkun jixtieq, jikkonsulta mal-avukat u l-Perit tieghu tieghu rigward
din il-materja.

50.5

Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsilliera
Ma kienx hemm hemm mistoqsijiet mill-Kunsilliera preżenti.

50.6

Qari tal-Korrispondenza

50.6.1

Ċirkulari George Refalo, Segretarju Eżekuttiv tar-Reġjun Għawdex, li fiha
qed jitlob lill-Kunsilli Lokali Għawdxin sabiex jaħtru Ambaxxatur /
Ambaxxatriċi Lokali taż-Żgħażagħ skont kif jistipula l-Att dwar il-Gvern
Lokali. Il-Kunsill innota li ma applika ħadd mix-Xagħra għal din il-kariga.

50.6.2

E-mail mingħand Jessica Rae Bonello li fiha qed titlob il-kollaborazzjoni
tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra fl-organizazzjoni ta’ Kunċert mużikali kbir li
ser isir nhar il-Ġimgħa 12 ta’ Awwissu 2022 fi Pjazza Il-Vitorja flokkażjoni tal-Jum Internazzjonali taż-Żgħażagħ. Is-Sinjorina Bonello qed
titlob lill-Kunsill sabiex iħallas l-ispejjeż marbuta mal-għeluq tal-pjazza
għal dan il-Kunċert. Il-Kunsill aċċetta din it-talba.

50.6.3

E-mail mill-Awtorita’ tal-Ippjanar b’informazzjoni dwar is-Summer Break
Time 2022. Il-Kunsill innota l-kontenut.

50.6.4

Ċirkulari numru 5/2022 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali
intitolata ‘Kjarifiċi dwar il-Ftehim Kollettiv għas-Segretarji Eżekuttivi’. IlKunsill innota l-kontenut.

50.6.5

Ċirkulari numru SPI/SCI/5/2022 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern
Lokali intitolata ‘Finanzjament għal xogħlijiet ta’ manutenzjoni fuq funtani
fil-lokalitajiet f’Malta u Għawdex’. Applikazzjonijiet għal din l-iskema
jintlaqgħu sa mhux aktar tard mit-28 ta’ Lulju 2022.
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Il-Kunsill qabel li għandna napplikaw għal din l-iskema sabiex isir xogħol
ta’ manutenzjoni fuq il-funtana li tinsab fil-ġnien pubbliku quddiem ilMitħna Ta’ Kola.
50.6.6

E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali b’informazzjoni dwar in-National
Supporting Business Awards 2022. Il-Kunsill innota l-kontenut.

50.6.7

Ċirkulari numru 06/2022 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali
intitolata ‘Skeda tal-Pagamenti għall-użu tal-Compliance Unit’. Il-Kunsill
innota l-kontenut.

50.6.8

E-mail mingħand Arthur Farrugia, President tal-Għaqda Briju Xagħra 1973,
li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra florganizazzjoni tat-3D Mapping li huwa mistenni li jsir nhar l-Erbgħa 7 ta’
Settembru 2022, Lejliet il-Festa ta’ Marija Bambina. L-Għaqda qed titlob
is-somma ta’ € 5,000 għal dan il-għan.
Peress li matul din il-laqgħa ser jitressqu diversi talbiet għal kollaborazzjoni
f’inizjattivi relatati mal-festa ta’ Marija Bambina, il-Kunsill iddeċieda
unanimanent li għandna nitolbu laqgħa mal-Arċipriet tal-Parroċċa rigward
l-organizazzjoni tal-festa 2022. Il-Kunsill qabel li din il-laqgħa għandha ssir
fil-bidu ta’ Lulju.

50.6.9

E-mail mingħand Sylvie Derrien, rappreżentanta tal-Kumitat talĠemellaġġi ta’ Chevaigné, li fiha qed titlob lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra
sabiex jibgħat il-lista ta’ persuni li ser jiffurmaw id-delegazzjoni li ser
tipparteċipa fil-festival ta’ Chevaigné f’Ottubru li ġej. Il-Kunsill qabel li din
il-lista għandha tintbagħat sa mhux aktar tard mill-aħħar ta’ Lulju 2022.

50.6.10

E-mail mingħand Christian De’Bono, rappreżentant tal-Għaqda Battlefront
Living History Group, li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali
tax-Xagħra għal attivita’ bl-isem ‘History on Wheels 2022 – Gozo Edition’
li ser tittella’ f’Għawdex matul ix-xahar ta’ Lulju 2022. Il-Kunsill qabel li
għandu jiddeċiedi dwar din it-talba fil-laqgħa li jmiss.
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50.6.11

Ċirkulari numru 050/2022 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Mediterranean Tourism Foundation’. Il-Kunsill innota lkontenut.

50.6.12

Ċirkulari numru 051/2022 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Compose Plus – Round Table 27/05/2022’. Il-Kunsill innota lkontenut.

50.6.13

Ċirkulari numru 052/2022 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘L-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali qed taħdem flimkien malAssoċjazzjoni tal-Muniċipalitajiet tal-Lombardija – Involviment talKunsilli Lokali’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

50.6.14

E-mail mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali b’informazzjoni dwar ilLaqgħa Plenarja tal-istess Assoċjazzjoni li ser tinżamm nhar is-Sibt 18 ta’
Ġunju 2022 ġewwa Hastings. Il-Kunsill innota l-kontenut.

50.6.15

Suġġeriment mingħand Richard van der Meijs, resident fi Triq Mannar,
sabiex jitħawlu xi siġar fil-kantuniera bejn Triq Mannar u Triq Ġnien Xibla.
Il-Kunsill qabel li għandu jitlob lis-Sur Van Der Meijs sabiex jindika żżona eżatta fejn qed jissuġġerixxi li jitħawlu dawn il-pjanti sabiex jiġi
verifikat jekk hix żona pubblika jew privata.

50.6.16

Ċirkulari numru 053/2022 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘EQF/MQF Level 5 Award in Public Speaking and
Speechwriting’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

50.6.17

E-mail mingħand il-Perit Edward Scerri bi pjanta proposta għal traffic
management plan fil-pjazza quddiem il-Mitħna Ta’ Kola. Il-Kunsill qabel li
għandna nibagħtu din il-pjanta għall-konsiderazzjoni ta’ Transport Malta.

50.6.18

Ċirkulari numru 054/2022 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Taħriġ mill-Jobsplus’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

50.6.19

E-mail mingħand Erica Kawka Armeni, education officer, li fiha qed titlob
il-permess tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra sabiex ikunu jistgħu jsiru żewġ
sessjonijiet ta’ filming għall-film ‘The Secret of the Seventh Wave’ fil-bajja
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tar-Ramla l-Ħamra. Il-Kunsill aċċetta din it-talba bil-kundizzjoni li ma
jkunx hemm tisjir fuq il-bajja.
50.6.20

E-mail mill-Ministeru għal Għawdex b’informazzjoni dwar installazzjoni
ta’ cat houses fil-lokalitajiet Għawdxin. Fil-lokalita’ tagħna, dawn ser jiġu
installati fi Triq Tas-Sruġ u fl-inħawi tar-Ramla l-Ħamra.
Il-Kunsill qabel li għandna niċċekkjaw mal-Ministeru dwar il-possibilita’ li
titpoġġa cat house fil-Pjazza tal-Kortoll minħabba l-ammont kbir ta’ stray
cats li hemm f’dawn l-inħawi.

50.6.21

Ċirkulari numru 055/2022 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Certificate in Digital Marketing’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

50.6.22

Ċirkulari numru 056/2022 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Sessjoni Parlamentari bit-titlu ‘Abbużi fuq l-Anzjani u Drittijiet’
imtella’ mill-Kunsill Nazzjonali tal-Anzjani’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

50.6.23

E-mail mingħand Joelle Claude, sports teacher residenti f’Ta’ Kerċem, li
fiha qed titlob lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra sabiex jorganizza full body
workout classes għar-residenti tagħna. Il-Kunsill qabel li għandna nitolbu
lis-Sinjura Claude il-ħlas għal kull sessjoni.

50.6.24

Stima mill-kumpanija Road Construction Co. Limited għal xogħol
addizjonali ta’ shifting ta’ aerial cables ħdejn il-Qortin bħala parti mixxogħol ta’ rikostruzzjoni tat-tielet parti ta’ Triq Marsalforn. L-istima
tammonta għas-somma ta’ € 7,366.57c VAT inkluża. Din il-materja diġa’
ġiet diskussa u deċiża aktar kmieni matul din il-laqgħa.

50.6.25

E-mail mingħand Kevin Azzopardi, Segretarju Ġenerali tal-Kumitat
Olimpiku Malti, b’informazzjoni dwar Olympic Day 2022. Il-Kunsill innota
l-kontenut.

50.6.26

E-mail mingħand Josmar Azzopardi, Group Scout Leader, li fiha qed titlob
il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra fl-organizazzjoni ta’
attivita’ bis-sehem tal-iscouts li saret nhar il-Ħadd 29 ta’ Mejju 2022. Lispiża totali tammonta għas-somma ta’ € 121. Il-Kunsill aċċetta din it-talba.
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50.6.27

Ċirkulari numru 057/2022 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘SIS Funds 2021 – MIVC’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

50.6.28

Ittra mingħand Rosemary Bajada, Segretarja tal-Għaqda tan-Nar Xagħra, li
fiha qed titlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra florganizazzjoni ta’ attivita’ kulturali nhar il-Ġimgħa 15 ta’ Lulju 2022 filbitħa tal-Każin tal-Banda. L-Għaqda qed titlob is-somma ta’ € 500. IlKunsill aċċetta din it-talba.

50.6.29

E-mail mingħand is-Sinjura Claudia Maccaglia, uffiċjal fil-Ministeru talAmbjent, Enerġija u Intrapriża li fiha qed titlob in-no objection tal-Kunsill
Lokali tax-Xagħra għal clean-up event li ser isir fil-bajja tar-Ramla l-Ħamra
nhar il-Ġimgħa 22 ta’ Lulju mis-6.00pm sat-8.00pm. Il-Kunsill aċċetta din
it-talba.

50.6.30

Kwotazzjoni mingħand Agri and Pet Supplies għal xogħol ta’ tħawwil ta’
seba’ siġar taż-żebbuġ fil-belvedere tal-Qaċċa. L-ammont kwotat jammonta
għas-somma ta’ € 350. Il-Kunsill aċċetta din il-kwotazzjoni.

50.6.31

E-mail mingħand is-Sinjorina Charmaine Xerri li fiha qed titlob assistenza
finanzjarja mill-Kunsill Lokali tax-Xagħra bħala rappreżentanta tal-konkors
Miss World Malta għal-lokalita’ tagħna. Il-Kunsill aċċetta li jikkollabora
f’din l-inizjattiva bi spiża li ma teċċedix is-somma ta’ € 150. Il-Kunsill
aċċetta din it-talba.

50.6.32

Ċirkulari numru 058/2022 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘EUCF Business Breakfast 22/06/22’. Il-Kunsill innota lkontenut.

50.6.33

E-mail mingħand Kylee Vassallo, rappreżentant tal-Victim Support Agency,
li fiha qed jistiednu rappreżentant tal-Kunsill sabiex jattendi għal sessjoni
informattiva f’Għawdex nhar l-Erbgħa 22 ta’ Ġunju 2022 mid-9.00am sa
nofsinhar f’Villa Fiorita. Il-Kunsill innota l-kontenut.

50.6.34

E-mail mingħand Naomi Mcdonald, rappreżentanta tal-GRDA, li fiha qed
tistieden rappreżentant tal-Kunsill sabiex jipparteċipa fil-GRDA
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Stakeholder Consultative Groups. Is-Sindku Dr. Christian Zammit ser
jipparteċipa f’dawn il-gruppi bħala rappreżentant tal-Kunsill Lokali tagħna.
50.6.35

E-mail mingħand Heidi Grech, uffiċjal tal-Animal Welfare Għawdex, li fiha
qed titlob lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra sabiex jinstalla CCTV system filWied tar-Ramla minħabba li terzi persuni qegħdin allegatament
jittrasferixxu papri mill-Wied ta’ Żejta għal dan il-Wied minkejja li bħalissa
hemm nuqqas ta’ ilma. Il-Kunsill ma aċċettax din it-talba peress li l-widien
jaqgħu fir-responsabbilita’ tad-Direttorat ta’ Eko-Għawdex.

50.6.36

Kwotazzjonijiet mingħand Ronnie Dimech ta’ Power Sound u Antoine
Debrincat ta’ Pro Stage għal sistema ta’ PA għall-festival tat-tin u ikel
tradizzjonali Għawdxi li ser jiġi organizzat mill-Kunsill Lokali tax-Xagħra
nhar is-Sibt 9 ta’ Lulju 2022 fi Pjazza Il-Vitorja. Il-kwotazzjonijiet
jammontaw għas-somma ta’ € 1167 u € 1062 VAT inklużi rispettivament.
Il-Kunsill iddeċieda li għandu jimxi bl-irħas offerta kwotata – dik
sottomessa minn Antoine Debrincat ta’ Pro Stage.

50.6.37

Ittra mingħand is-Sur Paul Scicluna, Segretarju tal-Bord tal-Gozo Action
Group Foundation (GAGF), li fiha qed jistieden rappreżentant tal-Kunsill
sabiex jattendi għal-laqgħa ġenerali annwali tal-Fondazzjoni li ser issir nhar
it-Tlieta 21 ta’ Ġunju 2022 fis-6.00pm fl-NGO Centre, ix-Xewkija. IlKunsill innota l-kontenut.

50.6.38

Ittra mingħand Thomas Zammit, PRO f’isem il-Parroċċa tax-Xagħra, li fiha
qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra fl-organizazzjoni
ta’ Oratorju Mużikali bit-titlu ‘Otto Settembre’ li ser jittella’ nhar il-Ħadd
28 ta’ Awwissu 2022 fi Triq il-Mitħna.
Il-Kunsill qabel li din it-talba għandha tiġi evalwata wara li ssir il-laqgħa
mal-Arċipriet tal-Parroċċa rigward l-organizazzjoni tal-festa titulari.

50.6.39

E-mail mingħand Mario Fava, President tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli
Lokali, li fiha qed jistieden lis-Sindki u Kunsilliera Għawdxin għal laqgħa
mas-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Kunsilli Lokali, l-Onor.
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Alison Zerafa Civelli, nhar is-Sibt 9 ta’ Lulju 2022 fil-11am f’Għawdex. IlKunsill innota l-kontenut.
50.6.40

Kwotazzjoni mingħand il-kumpanija AIS Environmental Limited għal
xogħol ta’ moniteraġġ waqt il-proċess ta’ sand sifting fil-bajja tar-Ramla lĦamra. Din il-kwotazzjoni tammonta għar-rata ta’ € 40 fis-siegħa waqt ilproċess u somma ta’ € 500 għall-preparazzjoni tal-monitoring plan u final
monitoring report.
Il-Kunsill qabel li għandna nitolbu finanzjament mill-Ministeru għal
Għawdex għal dan ix-xogħol ġaladarba jinħarġu l-permessi neċessarji minnaħa tal-Awtorita’ Maltija għar-Riżorsi (ERA).

50.7

Ilmenti mir-residenti

50.7.1

Talba mingħand Richard Grech ta’ ‘Qronfla House’, Sqaq fi Triq Ta’
Gajdoru, sabiex isiru sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar quddiem l-isqaq fejn
joqgħod hu peress li qed jipparkjaw xi vetturi hemmhekk u ma jkunx jista’
jidħol u joħroġ mill-isqaq. Il-Kunsill qabel li għandna nressqu din it-talba
għall-konsiderazzjoni ta’ Transport Malta.

50.7.2

Talba mingħand Denise Bigeni ta’ ‘Shalom’, Triq it-Tiġrija, sabiex isiru
sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar faċċata tal-garaxx tar-residenza tagħha.
Din it-talba qed issir peress li din il-parti tat-triq hija dejqa u jekk ikun
hemm il-vetturi ipparkjati hemmhekk, hi jkollha diffikulta’ biex toħroġ
mill-garaxx faċilment. Il-Kunsill qabel li għandna nressqu din it-talba għallkonsiderazzjoni ta’ Transport Malta.

50.7.3

Talba mingħand Joseph Attard ta’ 9, Triq Marija Bambina, 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 għallkonsiderazzjoni ta’ Transport Malta.

50.7.4

Talba mingħand Victor Said ta’ 49, Triq Jannar, sabiex isiru sinjali li
jipprojbixxu l-ipparkjar faċċata tal-garaxx tar-residenza tiegħu. Din it-talba
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qed issir peress li din il-parti tat-triq hija dejqa u jekk ikun hemm il-vetturi
ipparkjati hemmhekk, ir-resident ikollu diffikulta’ biex joħroġ il-vettura
tiegħu mill-garaxx. Il-Kunsill qabel li għandna nressqu din it-talba għallkonsiderazzjoni ta’ Transport Malta.
50.7.5

Talba mingħand Leo Mario Haber ta’ ‘Waterloo Court’, Triq il-Kumittiva,
sabiex isiru sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar fuq iż-żewġ naħat ta’ Triq ilKumittiva. Dan minħabba li qed ikun diffiċli sabiex is-sidien li joqogħdu
hemmhekk idaħħlu u joħorġu l-vetturi mill-garaxxijiet privati tagħhom. IlKunsill ma aċċettax din it-talba peress li mhux ser jitħalla spazju għallparkeġġ għar-residenti ta’ din it-triq.

50.7.6

Talba mingħand Cheryl Attard ta’ ‘Jernic Court’, Triq Kortoll, sabiex isiru
sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar faċċata tal-garaxx tar-residenza tiegħu. Din
it-talba qed issir peress li din il-parti tat-triq hija dejqa u jekk ikun hemm ilvetturi ipparkjati hemmhekk, ir-residenta jkollha diffikulta’ biex toħroġ ilvettura tagħha mill-garaxx. Il-Kunsill qabel li għandna nressqu din it-talba
għall-konsiderazzjoni ta’ Transport Malta.

50.7.7

Talba mis-Sindku Dr. Christian Zammit sabiex titranġa s-sleeping police li
hemm fi Triq it-Tafla. Peress li l-istima taqbeż is-somma ta’ € 2100, ilKunsill iddeċieda li din is-sleeping police għandha titneħħa.

50.7.8

Talba mingħand Giorgia Spiteri ta’ ‘Spiteri House’, Triq Ġnien Imrik,
sabiex titranġa l-bankina quddiem ir-residenza tagħha. Il-Kunsill qabel li
dan ix-xogħol għandu jsir.

50.7.9

Talba mingħand Josephine Xerri ta’ Triq George Mc Adam sabiex jitranġa
ħajt tal-kantun imwaqqa’ fl-istess triq. Il-Kunsill qabel li għandna nirreferu
din it-talba lill-Ministeru għal Għawdex.

50.7.10

Talba mingħand Antonia Mercieca ta’ ‘Mercieca House’, Triq Bullara,
sabiex isiru sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar faċċata tal-garaxx tarresidenza tagħha. Din it-talba qed issir peress li din il-parti tat-triq hija
dejqa u jekk ikun hemm il-vetturi ipparkjati hemmhekk, hi jkollha
diffikulta’ biex toħroġ mill-garaxx faċilment. Il-Kunsill qabel li għandna
nressqu din it-talba għall-konsiderazzjoni ta’ Transport Malta.
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50.7.11

Talba mingħand is-Sindku Dr. Christian Zammit sabiex issir crash barrier
maċ-ċint bejn Triq Ġnien Imrik u Triq Marġa minħabba li hemm il-fond u
jeżisti l-periklu li jweġġa’ xi ħadd. Il-Kunsill qabel li għandna nitolbu stima
qabel nipproċedu bix-xogħol rikjest.

50.7.12

Talba mingħand is-Sindku Dr. Christian Zammit sabiex titwaħħal bozza
ġdida fil-kantuniera bejn Triq Kortoll u Triq Sruġ minħabba li hemm ħafna
dlam f’din iż-żona. Il-Kunsill qabel li għandna nibagħtu din it-talba għallapprovazzjoni tal-Korporazzjoni Enemalta.

50.7.13

Talba mingħand Pawlu Xerri ta’ ‘Valley View’, Triq Sant’Anton, sabiex
isiru sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar faċċata tal-garaxx tar-residenza
tiegħu. Din it-talba qed issir peress li din il-parti tat-triq hija dejqa u jekk
ikun hemm il-vetturi ipparkjati hemmhekk, ir-resident ikollu diffikulta’
biex joħroġ il-vettura tiegħu mill-garaxx. Il-Kunsill qabel li għandna
nressqu din it-talba għall-konsiderazzjoni ta’ Transport Malta.

50.7.14

Talba mingħand Frances Portelli Brincat ta’ ‘Saint Joseph’, Triq Liberat
Grech, sabiex isiru sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar madwar metru fuq kull
naħa tal-garaxx tar-residenza tagħha. Il-Kunsill qabel li għandna nressqu
din it-talba għall-konsiderazzjoni ta’ Transport Malta.

50.7.15

Talba mingħand Sabrina Azzopardi ta’ Triq Ta’ Ġorf sabiex titranġa lbankina quddiem ir-residenza tagħha. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.

50.7.16

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex jinqata’ l-ħaxix u
jitnaddaf sqaq pubbliku fi Triq Ta’ Gajdoru. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir.

50.7.17

Talba mingħand il-Kunsillier Anthony Attard sabiex jitnaddaf kanal fi sqaq
pubbliku fi Triq Tas-Sruġ. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
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50.8

Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-iskeda ta’ pagamenti

50.8.1

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

50.8.2

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

50.9

Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss

50.9.1

Il-laqgħa tal-Kunsill intemmet fis-7.30pm u ġiet aġġornata b’mod unanimu
għal nhar it-Tlieta 19 ta’ Lulju 2022 fil-5.30pm fl-uffiċċju amministrattiv
b’aġenda li tkun komunikata aktar ‘il quddiem.

IFFIRMATA
Dr. Christian Zammit
Sindku
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