MINUTI
Laqgħa tal-Kunsill Lokali Ix-Xagħra
It-Tmien Leġislatura
Laqgħa Numru Erbgħa (04)
22 ta’ Awwissu 2019
Il-Kunsill Lokali Ix-Xagħra ltaqa’ fl-Uffiċċju Amministrattiv tiegħu li jinsab
fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru, Xagħra Għawdex, fis-7.00 ta’ filgħaxija.
PREŻENTI:
Dr. Christian Zammit - Sindku
Aaron Agius – Viċi Sindku
Stefan Bajada – Kunsillier
Victor John Curmi – Kunsillier
(Il-Kunsillier Anthony Attard daħal għal-laqgħa fit-7.55pm).
ASSENTI B’APOLOĠIJI (Skont Ordni Permanenti 14A (4):
n/a

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

4.1

Qari tal-ittri ta’ apoloġiji

4.1.1

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

4.2

Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti

4.2.1

Il-Kunsill approva unanimament il-minuti tal-laqgħa numru 03 li saret nhar
il-Ġimgħa 26 ta’ Lulju 2019.

4.3

Komunikazzjonijiet tas-Sindku

4.3.1

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li matul ix-xahar ta’
Lulju ntemm ix-xogħol ta’ asfaltar ta’ Triq Kumittiva, liema xogħol sar
b’finanzjament speċjali mill-Ministeru għal Għawdex. Is-Sindku qal li
jinsab infurmat li x-xogħol fuq parti minn Triq Gajdoru ser jibda matul ilġimgħa li ġejja u dritt wara, jibda x-xogħol fuq parti minn Triq Masri.
Il-Kunsillier Victor Curmi ġibed l-attenzjoni tal-Kunsill rigward il-bżonn
urġenti li jsiru xogħlijiet ta’ patching f’parti minn Triq Ġnien Imrik, Triq lGħar ta’ Ninu u parti minn Triq l-Għejun. Is-Segretarju Eżekuttiv innota li
fil-preżent hemm sejħa miftuħa għall-offerti għall-period contract għal
dawn ix-xogħlijiet u għaldaqstant ser nistennew l-eżitu ta’ dan il-proċess.

4.3.2

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li fil-preżent ninsabu
għaddejjin bil-proġett ta’ asfaltar bis-siment ta’ sitt toroq rurali fil-lokalita’,
liema xogħol qed ikun iffinanzjat minn fondi ta’ Miżura 4.3 tal-Unjoni
Ewropea. Is-Sindku qal li jinsab infurmat li x-xogħol fuq it-tliet toroq li
fadal isiru ser jibda fil-ġimgħat li ġejjin u mistenni jiġi konkluż sal-aħħar
ta’ Settembru biex hekk jiġu sottomessi l-claims għall-pagamenti.
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Il-Kunsill afferma d-deċiżjoni meħuda fil-laqgħa preċedenti li jinħarġu littri legali lill-kuntratturi Peter Paul Said u Road Construction Co. Limited
jekk ix-xogħol fuq it-tliet toroq li fadal ikun għadu ma bediex sal-31 ta’
Awwissu 2019.
4.3.3

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li nhar it-Tlieta 20 ta’
Awwissu ġew ippubblikati s-sejħiet għall-offerti għal servizz ta’ Perit talKunsill u għal period contract għal xogħol ta’ patching fil-lokalita’. Lofferti jistgħu jiġu sottomessi online sat-Tlieta 10 ta’ Settembru.
Fid-dawl ta’ dan, fuq proposta tal-Kunsillier Victor Curmi, il-Kunsill qabel
li għandu jinħatar bord ta’ aġġudikazzjoni li jevalwa l-offerti mitfugħa,
liema bord ikun iffurmat minn William Sultana bħala chairman flimkien
mal-Perita Mariella Xuereb, l-avukat Dr. Larry Formosa u l-accountant
Anthony Farrugia bħala evaluators. Is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard ser
ikun is-Segretarju ta’ dan il-bord.
Dan il-bord ser ikun responsabbli wkoll li jevalwa l-offerti mitfugħa għattender tal-manutenzjoni tal-bankini u t-tender ta’ servizz ta’ accountant talKunsill, liema tenders ingħalqu fit-2 ta’ Awwissu li għadda.

4.3.4

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li l-inġinier Mario
Galea ipprepara rapport tekniku rigward is-sistema ta’ illuminazzjoni fi
Vjal it-Tmienja ta’ Settembru. Dan sar wara li l-Kunsill iddeċieda li ssistema attwali għandha bżonn urġenti li tiġi aġġornata biex tkun aktar
moderna u adekwata għaż-żminijiet tal-lum. Is-Sindku qal li l-istima
proposta għal dan ix-xogħol tammonta għas-somma ta’ € 127,000.
Wara diskussjoni, fuq proposta tal-Kunsillier Victor Curmi, il-Kunsill qabel
li għandna naraw x’fondi nistgħu nakkwistaw min-naħa tal-Awtorita’
Maltija għar-Riżorsi, il-Ministeru tal-Enerġija u l-Konservazzjoni tal-Ilma,
il-Ministeru tat-Turiżmu, il-Ministeru tal-Finanzi, id-Direttorat tal-EkoGħawdex fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex, l-Awtorita’ Maltija għatTuriżmu u l-Awtorita’ tal-Ippjanar. Dan peress li l-Kunsill m’għandux
biżżejjed fondi għad-diżpozizzjoni tiegħu biex ikun jista’ jsir dan il-proġett.
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4.3.5

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li sad-data tal-għeluq
tas-sottomissjoni ta’ kwotazzjonijiet għax-xogħol tat-tindif tat-toroq fi
żmien il-festa ta’ Marija Bambina, intefgħet offerta waħda. Din ilkwotazzjoni ntefgħet mill-Kumitat tax-Xagħra United Football Club u
tammonta għas-somma ta’ € 10,950 VAT inkluża.
Is-Sindku innota li din il-kwotazzjoni hija kważi d-doppju ta’ dik li ntefgħet
is-sena li għaddiet u qal li fl-opinjoni tiegħu, ma jaħsibx li l-Kunsill għandu
jidħol għal spiża ta’ dan il-livell. Fid-dawl ta’ dan, huwa propona u lKunsill qabel unanimament li din il-kwotazzjoni għandha titwaqqa’ u
nitkellmu mad-diriġenti tax-Xagħra United Football Club sabiex il-prezz
jinżel għall-massimu ta’ direct order skont kif jipprovdu r-regolamenti
finanzjarji tal-Kunsilli Lokali, jiġifieri s-somma ta’ € 5900 VAT inkluża.

4.3.6

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li bdejna bilpreparamenti tagħna għall-organizazzjoni tal-Kunċert annwali ta’ żmien ilMilied li ser isir nhar is-Sibt 28 ta’ Diċembru 2019 fis-7.00pm fil-Knisja
Bażilika ta’ Marija Bambina. Is-Sindku qal li s-Surmast Joseph Debrincat
huwa dispost li jmexxi dan il-Kunċert wara t-talba li saret min-naħa talKunsill u ser jiċċekkja d-dispożizzjoni tal-mużiċisti u l-kantanti. Is-Sindku
qal li l-budget propost huwa dak ta’ € 4000. Il-Kunsill aċċetta din irrakkomandazzjoni u ser immexxu bid-data proposta u l-budget kif propost.

4.3.7

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li huwa kellu laqgħa
mas-Sinjura Maria Farrugia mid-Direttorat tat-Turiżmu fi ħdan il-Ministeru
għal Għawdex rigward il-festival tat-tin u ikel tradizzjonali Malti li jkun
organizzat mill-Kunsill Lokali tagħna. Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel
unanimament li l-edizzjoni tal-festival tas-sena li ġejja għandha tinżamm
nhar il-Ħadd 12 ta’ Lulju 2020.

4.3.8

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li fil-jiem li għaddew
huwa kellu laqgħa mas-Sur Etienne Micallef li fiha nfurmah li hemm ilħsieb li jiġi installat defribillator fi Pjazza l-Vitorja.
Wara diskussjoni, is-Sindku propona u l-Kunsill qabel unanimament li dan
l-apparat għandu jiġi installat ma’ arblu fuq il-bankina ħdejn il-fergħa talHSBC ħdejn l-ewwel bank tal-pjazza. Fuq proposta tal-Kunsillier Victor
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cumri, il-Kunsill qabel ukoll li għandu jsir reserved parking bay għaddisabled maz-zuntier tal-Knisja Bażilika. Dan wara diversi talbiet li qed
nirċievu biex isir dan il-parking bay riservat għall-persuni b’diżabilita’.
Il-Kunsillier Anthony Attard daħal għal-laqgħa fit-7.55pm.
4.3.9

Is-Sindku Dr. Christian Zammit informa lill-Kunsill li rċivejna
korrispondenza mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha ġejna nfurmati li
l-Kunsill Lokali tagħna ma jistax jagħmel bye-law li tipprojbixxi t-tipjip filbajja tar-Ramla l-Ħamra peress li m’aħniex l-awtorita’ kompetenti biex
nagħmlu dan.
Is-Sindku qal li qed jinstabu ħafna loqom tas-sigaretti fir-ramel u dan qed
ikun ta’ detriment kbir għal min juża l-bajja. Is-Sindku qal ukoll li jinsab
infurmat li l-Kabinett qed jaħdem fuq miżura simili biex jiġi projbit it-tipjip
f’din il-bajja. Il-Kunsillier Anthony Attard propona wkoll li jkun hemm
projbizzjoni ta’ ħruq ta’ plastik fl-arja b’mod partikolari minn għelieqi ta’
terzi persuni.
Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel unanimament li għandna nibagħtu ittra
lill-Ministeru għal Għawdex, l-Awtorita’ Maltija għat-Turiżmu u lMinisteru tal-Ambjent sabiex jieħdu l-passi meħtieġa biex jiġi projbit ittipjip u ssir designated zone għal min ipejjep fil-bajja tar-Ramla. Il-Kunsill
qabel ukoll li għandna nibagħtu ittra lill-Ministru ta’ Għawdex u lisSupretindent tal-Pulizija biex nuru l-pre-okkupazzjoni tagħna rigward ilplastik li qed jinħaraq fl-għelieqi b’mod partikolari f’dawn iż-żminijiet tassena.
Il-Kunsillier Victor Curmi propona li jitpoġġa skip li jkun mgħasses bilgħan li persuni li jkunu jridu jiddisponu mill-iskart tagħhom b’mod
partikolari l-plastik ikunu jistgħu jagħmlu dan. Wara diskussjoni, il-Kunsill
qabel li għandna niktbu lill-Ministeru għal Għawdex rigward il-possibilita’
li jiġu provdut servizz mill-Gvern Ċentrali fejn jista’ jinġabar dan il-plastik.

4.3.10

Is-Sindku Dr. Christian Zammit innota li n-numru kbir ta’ funzjonijiet
legali u statutorji li għandu l-Kunsill jeħtieġu workforce b’saħħitha li tkun
tista’ timplimentahom għall-benefiċċju tar-residenti tagħna. Preżentament
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ir-riżorsi umani fl-uffiċċju tal-Kunsill jikkonsistu fis-Segretarju Eżekuttiv,
Assistant Principal fi skala 10 u skrivana fi skala 15 fuq bażi back-to-back.
Is-Sindku qal li fl-opinjoni tiegħu din il-workforce ma tirriflettix irresponsabbilitajiet li għandhom il-Kunsill fil-ġurnata tal-lum.
Fid-dawl ta’ dan, is-Sindku propona u l-Kunsill qabel unanimament li
għandha tinħareġ sejħa għall-ingaġġ ta’ Uffiċjal Eżekuttiv fi skala 13 fuq
bażi full time wara li tkun inġabet l-approvazzjoni tad-Dipartiment talGvern Lokali. Il-Kunsill qabel ukoll li għandna nġibu l-approvazzjoni tadDipartiment sabiex in-numru ta’ ħaddiema klerikali fl-uffiċċju tal-Kunsill
jiżdied għal tlieta apparti s-Segretarju Eżekuttiv.
4.3.11

Is-Sindku Dr. Christian Zammit propona u l-Kunsill qabel unanimament li
għandha tiġi organizzata attivita’ soċjali għall-anzjani li jattendu fiċ-Ċentru
ta’ Matul il-Jum nhar l-Erbgħa 4 ta’ Settembru 2019 bħala parti mill-festa
ta’ Marija Bambina.

4.3.12

Is-Sindku Dr. Christian Zammit qal li huwa qed jirċievi diversi ilmenti mirresidenti rigward l-ammont ta’ skart li qed jingħasar mill-kuntrattur li jiġbor
l-iskart domestiku fi Pjazza l-Vitorja u f’diversi żoni residenzjali fillokalita’ tagħna. Wara diskussjoni, il-Kunsill qabel unanimament li
għandna ninfurmaw lill-kuntrattur KIP Limited li f’każ li ser nibqgħu
nirċievu dawn l-ilmenti, il-Kunsill ser jipprovdi s-servizz ta’ bowser talilma biex inaddaf iż-żoni affettwati a spejjeż tal-istess kuntrattur. Dan
sabiex nissalvagwardjaw id-dritt tar-residenti li jgħixu f’ambjent nadif.

4.3.13

Is-Sindku Dr. Christian Zammit semma l-problema ta’ immaniġġjar tattraffiku li qed ikun hemm fl-inħawi tal-Kortoll u Triq Sruġ b’mod
partikolari fit-trejqa li tinsab wara Il-Loġġa Boutique Hotel. Wara
diskussjoni, il-Kunsill qabel li għandna ninfurmaw lil Transport Malta
sabiex jagħmlu spezzjoni fuq il-post u jaraw x’miżuri jistgħu jittieħdu
sabiex din is-sitwazzjoni tiġi riżolta.

4.3.14

Is-Sindku rrefera għal-laqgħa li hu flimkien mas-Segretarju Eżekuttiv
kellhom ma’ Dr. Carmelo Galea LLD rigward il-permessi tal-bars li
jintramaw fi żmien il-festa. Is-Sindku informa lill-Kunsill li l-parir legali li
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ngħatajna kien li ma noħorġux permessi lil bars li qed joperaw minn
propjetajiet li m’għandhom l-ebda liċenzja jew permess mill-awtoritajiet
konċernati peress li dan jista’ jesponi lill-Kunsill għal azzjonijiet legali filQorti b’konsegwenzi serji. Fid-dawl ta’ dan, il-Kunsill afferma d-deċiżjoni
tiegħu meħuda fil-laqgħa preċedenti li ma jinħarġux permessi min-naħa
tagħna għal tali bars.
Il-Kunsill qabel ukoll li għandna ninfurmaw lill-Aġenzija tal-Infurzar
Lokali (LESA) sabiex jintbagħtu gwardjani lokali ħalli jiċċekkjaw issitwazzjoni ta’ dawn il-bars u tal-gabbani li jarmaw fi Vjal it-Tmienja ta’
Settembru.
Il-Kunsillier Victor Curmi semma l-ħtieġa li jkun hemm pulizija
permanenti stazzjonat ħdejn il-każin tax-Xagħra United Football Club
matul il-ġimgħa tal-festa bejn il-11.00pm u l-4.00am u li jkun hemm dawl
adekwat fil-playing field ta’ Vjal it-Tmienja ta’ Settembru u fiż-żona fejn
ser ikunu armati l-gabbani tal-hot dogs. Il-Kunsill qabel ma’ dan.

4.4

Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsilliera

4.4.1

Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar it-tindif li hemm bżonn isir flinħawi ta’ Għajn Ħosna u fil-Wied tar-Ramla. Il-Kunsill qabel li għandna
nirreferu dan l-ilment lid-Dipartiment tal-Indafa Pubblika fi ħdan ilMinisteru għal Għawdex.

4.4.2

Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar is-sitwazzjoni ta’ nuqqas ta’ ndafa
fi Triq il-Mielħa u l-bżonn ta’ patching fl-aħħar parti ta’ Triq is-Sellum.
Peress li dawn iż-żewġ toroq ma jaqgħux fir-responsabbilita’ tal-Kunsill
Lokali tagħna, il-Kunsill qabel li għandna nirreferu dawn l-ilmenti lillKunsilli Lokali taż-Żebbuġ u tal-Belt Victoria rispettivament.

4.4.3

Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar il-possibilita’ li Triq Ġużeppi Rapa
ssir one-way b’mod temporanju għall-jiem tal-festa ta’ Marija Bambina.
Wara diskussjoni, il-Kunsill qabel li għandna nitolbu l-awtorizazzjoni ta’
Transport Malta rigward dan.

Minuti tal-Kunsill Lokali Ix-Xagħra – Laqgħa Numru 04 – It-Tmien Leġislatura

22 ta’ Awwissu 2019

7

4.4.4

Il-Kunsillier Stefan Bajada staqsa dwar is-sitwazzjoni tat-tindif ħdejn ilĠebla ta’ Sansuna fi sqaq fi Triq Ġnien Imrik. Il-Kunsill qabel li għandna
nirreferu din il-materja lil Daphne Sant Caruana minn Heritage Malta.

4.4.5

Il-Kunsillier Victor Curmi staqsa dwar il-ħtieġa li jsir tindif regolari talħmieġ tal-ħamiem li hemm fil-bidu ta’ Triq it-28 ta’ April 1688. Il-Kunsill
qabel li għandna nibagħtu lill-ħaddiema assenjati magħna sabiex jagħmlu
dan ix-xogħol.

4.4.6

Il-Kunsillier Victor Curmi staqsa dwar il-problema tal-bozoz maħruqin fillokalita’ tagħna. Peress li l-kuntratt attwali qed jiġi mħaddem mir-Reġjun
Għawdex li huwa responsabbli mill-manutenzjoni tal-bozoz u lampi
maħruqin fil-lokalitajiet, il-Kunsill qabel li għandna niktbu formalment lirReġjun Għawdex biex naraw li tiġi riżolta din is-sitwazzjoni.

4.4.7

Il-Kunsillier Anthony Attard staqsa dwar parking bay li tinsab fi Triq San
Ġużepp li għadha hemm minkejja li kienet saret talba mill-Kunsill filleġislatura preċedenti biex din titneħħa. Il-Kunsill qabel li għandna
niċċekkjaw ma’ Transport Malta rigward dan il-każ.

4.4.8

Il-Kunsillier Anthony Attard staqsa dwar il-possibilita’ li jsir railing talħadid mal-belvedere li jinsab fi Triq il-Knisja fuq ir-riħ taċ-ċimiterju. IlKunsill qabel li għandna ninkarigaw lis-Sur Lawrence Farrugia sabiex
jagħmel dan ix-xogħol.

4.4.9

Il-Kunsillier Anthony Attard staqsa dwar il-possibilita’ li jitranġa ħajt talkantun imwaqqa’ għat-triq fi Triq Għajn Damma. Il-Kunsill qabel li
għandna nirreferu dan l-ilment lid-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi fi
ħdan il-Ministeru għal Għawdex.

4.4.10

Il-Kunsillier Anthony Attard staqsa dwar il-ħtieġa li l-aħħar bozza li hemm
fi Triq it-Tiġrija kantuniera ma’ Triq Għajn Qamar tiġi mdawra peress li
preżentament mhix qed titfa’ d-dawl b’mod tajjeb. Il-Kunsill qabel li
għandna nirreferu din it-talba lill-kuntrattur Richard Cauchi.
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4.5

Qari tal-Korrispondenza

4.5.1

Ittra mingħand Rose Mary Bajada, Segretarja tal-Għaqda tan-Nar VMB
1973, li fiha qed titlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra florganizazzjoni ta’ attivita’ kulturali nhar is-Sibt 7 ta’ Settembru 2019. IlKunsill qabel li għandu jikkollabora fl-organizazzjoni ta’ din l-attivita’ bi
spiża li ma teċċedix is-somma ta’ € 1000.

4.5.2

Ittra mingħand Karen Attard, Segretarja tax-Xagħra United Football Club,
li fiha qed titlob lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra sabiex jissieħeb bħala
partner fi proġett intiż li jagħmel upgrading tal-playing field fi Vjal itTmienja ta’ Settembru. Il-Kunsill iddeċieda li għandna niċċekkjaw
x’commitment finanzjarju jrid jittieħed min-naħa tagħna qabel ma
naċċettaw li nidħlu partners f’dan il-proġett.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius propona li meta jsir ix-xogħol ta’ upgrading flarea ħdejn il-playhouse fil-playing field, isir ġibjun li minnu jissaqqa lplaying field. Il-Kunsillier Victor Curmi propona li għandna nitolbu stima
mingħand inġinier rigward il-possibilita’ li jsir upgrading tal-playing field
fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru u l-upgrading tal-ġnien quddiem il-Mitħna
Ta’ Kola b’mod partikolari fil-funtana li hemm f’dan il-ġnien.
Il-Kunsill qabel ukoll li għandna nibagħtu ittra lis-Segretarjat Parlamentari
għall-Isports rigward il-possibilita’ ta’ għajnuna finanzjarja fl-installazzjoni
ta’ outdoor gym equipment f’dan il-ġnien.

4.5.3

Ċirkulari numru 082/2019 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Stackable Waste Separation Bins’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

4.5.4

E-mail mingħand Daphne Sant Caruana, rappreżentanta ta’ Heritage Malta,
li fiha qed tinforma lill-Kunsill li Heritage Malta ser tipparteċipa flinizjattiva Pink October 2019 billi matul ix-xahar ta’ Ottubru li ġej, ser
tinxtegħel il-Mitħna ta’ Kola b’kulur roża biex titqajjem kuxjenza dwar ilmarda tal-kanċer. Il-Kunsill innota l-kontenut.
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4.5.5

Ċirkulari numru 083/2019 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘TM Launching a new mobile application called My Malta Plan’.
Il-Kunsill innota l-kontenut.

4.5.6

Ċirkulari numru 084/2019 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Laqgħa mas-Sindki, Kunsilliera u Segretarji Eżekuttivi
28/09/2019’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

4.5.7

Ċirkulari numru 085/2019 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘My Malta Plan App’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

4.5.8

Ittra mingħand George Mizzi, direttur artistiku tas-sensiela ‘Ġrajjiet
Gaudos’, li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill biex jipprovdi ftit
refreshments għall-atturi u l-crew li ser ikunu qed jiffilmjaw fil-lokalita’
tagħna f’wieħed mill-episodji tas-sensiela. Il-Kunsill aċċetta din it-talba.

4.5.9

Ċirkulari numru 15/2019 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali
intitolata ‘Riforma Gvern Lokali – Emenda fir-Regolamenti dwar Kunsilli
Lokali (Finanzi) – sistema tal-Petty Cash’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

4.5.10

Ċirkulari numru 16/2019 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali
intitolata ‘Riforma Gvern Lokali – Tħassir tar-Regolamenti dwar Kumitati
Amministrattivi għal Komunitajiet’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

4.5.11

E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha l-Kunsilli Lokali qed
jintalbu jinnominaw uffiċjal li jkun fi skala 11 jew skala 10 sabiex ikun
jista’ jinħatar Deputat Segretarju Eżekuttiv. Dan sabiex tkun tista’ tinkiseb
l-approvazzjoni tal-Ministru konċernat. Il-Kunsill qabel li għandna
ninnominaw lill-Assistant Principal Josephine Sultana għal din il-kariga.

4.5.12

Ċirkulari numru 087/2019 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘EU Consultancy – MEUSAC’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

4.5.13

E-mail mingħand George Refalo, Segretarju Eżekuttiv tar-Reġjun
Għawdex, li fiha qed jitlob lill-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex sabiex iressqu
xi proposti għall-Baġit 2020 biex jintbagħtu lill-Ministeru tal-Finanzi. IlKunsill innota l-kontenut.
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4.5.14

E-mail mingħand Maureen Micallef, rappreżentanta tar-Rotary Club Gozo,
li fiha qed titlob in-no objection tal-Kunsill sabiex tkun tista’ ssir attivita’
quddiem l-entratura tal-Ġgantija nhar il-Ħamis 10 ta’ Ottubru 2019 mit8pm ‘il quddiem. Il-Kunsill qabel li għandu jagħti din in-no objection wara
li tkun inġabet l-approvazzjoni min-naħa ta’ Heritage Malta.

4.5.15

Ċirkulari numru 14A/2019 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali
intitolata ‘Corrigendum għal Ċirkulari 14/2019’. Il-Kunsill innota lkontenut.

4.5.16

Ittra mingħand il-Kunsillier Victor Curmi li fiha qed jitlob lill-Kunsill
sabiex jiddiskuti dawn il-punti: (a) l-upgrading tal-playing field; (b) l-open
air fitness equipment fil-ġnien ta’ quddiem il-Mitħna Ta’ Kola; (ċ) pjan ta’
azzjoni biex nindirizzaw il-problemi ta’ tindif fil-lokalita’; (d) pjan ta’
azzjoni għar-rilokazzjoni tal-uffiċċju amministrattiv tal-Kunsill fil-librerija
pubblika; (e) pjan ta’ azzjoni għas-sinjali tat-traffiku li ilhom fi stat ħażin
għal diversi snin; (f) aġġornament dwar is-sitwazzjoni ta’ Triq Ġorf; u (ġ)
aġġornament dwar ix-xogħlijiet ta’ asfaltar fi Triq l-Għar ta’ Ninu. IlKunsill innota li dawn il-materji diġa’ ġew diskussi matul din il-laqgħa.

4.5.17

E-mail mingħand Eileen Vella, senior pharmacist and nutritionist, li fiha
qed tistaqsi lill-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex jekk humiex interessati li
jospitaw numru ta’ health workshops organizzati mid-Dipartiment talPromozzjoni tas-Saħħa fl-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex. Il-Kunsill qabel li
għandna nuru l-interess tagħna biex nipparteċipaw f’din l-inizjattiva.

4.5.18

E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha qed tistaqsi lill-Kunsilli
Lokali jekk humiex interessati li jibdew ftehim ta’ ġemellaġġ mal-lokalita’
ta’ Besiktas fit-Turkija. Il-Kunsill qabel li għandna nuru l-interess tagħna
f’dan ir-rigward.

4.5.19

Komunikat mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali dwar tibdil fil-kulur tażżebgħa tal-art ta’ pelican pedestrian crossings u zebra pedestrian crossings.
Il-Kunsill innota l-kontenut.

4.5.20

E-mail mingħand Karen Attard, Segretarja tax-Xagħra United Football
Club, li fiha qed titlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra fl-

Minuti tal-Kunsill Lokali Ix-Xagħra – Laqgħa Numru 04 – It-Tmien Leġislatura

22 ta’ Awwissu 2019

11

organizazzjoni ta’ attivita’ kulturali nhar is-Sibt 31 ta’ Awwissu 2019. IlKunsill qabel li għandu jikkollabora fl-organizazzjoni ta’ din l-attivita’ bi
spiża li ma teċċedix is-somma ta’ € 2500.
4.5.21

E-mail mingħand Thomas Naudi, rappreżentant ta’ Jugs Malta, li fiha qed
jitlob il-permess tal-Kunsill sabiex din il-kumpanija tkun tista’ torganizza
attivitajiet sportivi f’area żgħira fil-bajja tar-Ramla l-Ħamra nhar is-Sibt 14
ta’ Settembru 2019. Il-Kunsill qabel li għandna nagħtu n-no objection għal
din l-attivita’ bil-kundizzjoni li l-applikant iġib il-permessi kollha neċessarji
min-naħa tal-awtoritajiet kompetenti, fosthom l-ERA u l-Fondazzjoni
GAIA.

4.5.22

Ittra mingħand Joseph G. Mercieca, Segretarju tal-Kumitat Festi Esterni ta’
Marija Bambina, li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill florganizazzjoni tat-tiġrijiet tradizzjonali tal-bhejjem nhar is-Sibt 7 ta’
Settembru 2019. Il-Kunsill qabel li għandu jikkollabora fl-organizazzjoni
ta’ din l-attivita’ bi spiża li ma teċċedix is-somma ta’ € 1500.

4.5.23

Ittra mingħand Andrea Saliba, rappreżentanta tal-Fondazzjoni OASI
f’Għawdex, li fiha qed titlob in-no objection tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra
sabiex tiġi organizzata l-OASI Cup Run & Walk nhar il-Ħadd 6 ta’ Ottubru
2019. Il-Kunsill qabel li għandu jagħti din in-no objection bil-kundizzjoni li
l-applikant iġib il-permessi kollha neċessarji min-naħa tal-awtoritajiet
kompetenti.

4.5.24

E-mail mingħand Lorry Apap, Assistent Direttur Proġetti u Żvilupp fi ħdan
il-Ministeru għal Għawdex, li fiha informa lill-Kunsill li x-xogħlijiet ta’
asfaltar fi Triq Ta’ Ġorf ser jitkomplew wara li jitlesta x-xogħol fuq Triq ilĦamrija, Xewkija, peress li qed isir mill-istess kuntrattur. Il-Kunsill innota
l-kontenut.

4.5.25

E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha qed issir stedina lis-Sindku
u lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jattendu għal laqgħa ta’ informazzjoni
dwar l-iskemi ta’ finanzjament u inizjattivi li qed jiġu mnedija midDipartiment, liema laqgħa ser issir nhar it-Tnejn 2 ta’ Settembru 2019 filKunsill Lokali ta’ Għajnsielem. Is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard ser
jattendi għal din il-laqgħa bħala rappreżentant tal-Kunsill.
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4.5.26

E-mail mix-Xagħra Historical Re-enactment Organisation li fiha din lorganizazzjoni qed titlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra
fl-organizazzjoni taċ-ċerimonja tat-Tifkira tal-Assedji ta’ Malta li ser issir
nhar is-Sibt 7 ta’ Settembru 2019 fl-10am. Il-Kunsill qabel li għandu
jikkollabora fl-organizazzjoni ta’ din iċ-ċerimonja annwali billi jiffinanzja
l-ispejjeż tar-riċeviment li jsir għall-mistednin distinti u għall-Banda talKorp tal-Pulizija bi spiża li ma teċċedix dik tas-sena li għaddiet.

4.6

Ilmenti mir-residenti

4.6.1

Talba mingħand Michael Azzopardi ta’ 30, Triq l-Għejun, sabiex titqaxxar
parti mit-triq quddiem ir-residenza tiegħu minħabba li tinsab fi stat ħażin.
Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

4.6.2

Talba mingħand Victor Borg ta’ 26, Triq Mikiel Farrugia, sabiex titranġa lbankina quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.

4.6.3

Talba mingħand Victoria Attard ta’ ‘Emerald’, Triq Parisot, sabiex titranġa
katusa miksura fuq il-bankina tar-residenza tagħha. Il-Kunsill qabel li dan
ix-xogħol għandu jsir.

4.6.4

Talba mingħand Joseph Grima ta’ ‘American Eagle’, Triq Għajn Qamar,
sabiex issir traffic management plan għall-junction bejn Triq Parisot, Triq
l-Għejun u Triq it-Tafla. Il-Kunsill qabel li għandna ninkarigaw lill-Perit
Johann Camilleri sabiex jipprepara din il-pjanta biex tkun tista’ titressaq
għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

4.6.5

Talba mingħand Saviour Bartolo ta’ 60, Triq Ta’ Ġorf, sabiex it-toroq Ġorf
u Gajdoru jsiru one-way għat-traffiku. Il-Kunsill innota li dawn it-toroq ser
jiġu inklużi fil-masterplan li ser isir fix-xhur li ġejjin u għaldaqstant ser
nistennew l-eżitu ta’ dan ir-rapport qabel ma nieħdu deċiżjoni rigward din
it-talba u talbiet oħra simili.
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4.6.6

Talba mingħand Joanne Sultana ta’ 50, Triq Parisot, sabiex terġa’ ssir ittabella ‘No Entry to Heavy Vehicles’ fi Triq l-Isqof Rużar Farrugia li
nqalbet bil-maltemp fi Frar li għadda. Ser niċċekkjaw dwar din it-tabella.

4.6.7

Talba mingħand Joseph Vassallo ta’ Nazzarenu Court, Flat 2, Triq Ġnien
Xibla, sabiex isiru sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar madwar metru fuq kull
naħa tal-garaxx tar-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li għandna nibagħtu
din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

4.6.8

Talba mingħand Joseph Mangani ta’ 61, Flat 1, Triq San Ġużepp, sabiex (a)
issir kaxxa tat-telefon u kaxxa tal-ittri fi Pjazza Sant’Anton u (b) il-karozza
tal-linja tibda tgħaddi mill-akwati ta’ Pjazza Sant’Anton. Rigward (a), ilKunsill ma aċċettax din it-talba. Rigward (b), il-Kunsill qabel li għandna
nibagħtu dan is-suġġeriment lil Transport Malta.

4.6.9

Talba mingħand Dr. Aaron Attard Hili sabiex isir taraġ tal-injam li jieħu
lejn ix-xtajta tar-Ramla min-naħa tax-Xagħra, liema taraġ jitpoġġa matul
ix-xhur tas-Sajf. Il-Kunsill qabel li għandna nirreferu din it-talba lidDirettorat ta’ Eko-Għawdex fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex.

4.6.10

Talba mingħand George Attard ta’ Triq it-28 ta’ April 1688 sabiex isiru
sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar quddiem żewġ garaxxijiet li għandu filbidu ta’ din it-triq. Il-Kunsill qabel li għandna nirreferu din it-talba għallapprovazzjoni ta’ Transport Malta.

4.6.11

Talba mingħand Joseph Sultana ta’ Triq Ġnien Xibla sabiex il-Kunsill
jintervjeni mal-awtoritajiet konċernati sabiex Triq Ġnien Xibla kantuniera
ma’ Triq Ta’ Ġorf tiġi lura għall-istat oriġinali tagħha. Dan peress li din ilkantuniera ilha għal dawn l-aħħar disa’ snin fi stat mhux daqstant tajjeb. IlKunsill qabel li għandna ninfurmaw lill-kuntrattur responsabbli minn dan
is-sit rigward dan l-ilment biex tinstab soluzzjoni.

4.6.12

Talba mingħand Carmel Xerri ta’ Triq il-Mitħna sabiex isiru sinjali li
jipprojbixxu l-ipparkjar fil-kantunieri bejn Triq Marija Bambina u Vjal it-
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Tmienja ta’ Settembru. Il-Kunsill qabel li għandna nibagħtu din it-talba
għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.
4.6.13

Talba mingħand is-Sindku Dr. Christian Zammit sabiex isiru żewġ slow
signs ħdejn il-bieb iż-żgħir tas-sagristija u ieħor ħdejn il-Każin tal-Partit
Nazzjonalista fi Triq it-Tiġrija. Il-Kunsill qabel li għandna nibagħtu din ittalba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

4.6.14

Talba mingħand Maria Xerri ta’ 26, Triq Ta’ Bullara, sabiex isiru sinjali li
jipprojbixxu l-ipparkjar quddiem il-garaxx tar-residenza tagħha. Il-Kunsill
qabel li għandna nibagħtu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport
Malta.

4.6.15

Talba mingħand il-Kunsillier Victor Curmi sabiex issir zebra crossing fi
Vjal it-Tmienja ta’ Settembru. Il-Kunsill qabel li għandna nibagħtu din ittalba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

4.6.16

Talba mingħand Derek Cardona ta’ N.B., Triq it-28 ta’ April 1688, sabiex
isiru sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar quddiem ir-residenza tiegħu fl-istess
triq. Il-Kunsill qabel li għandna nibagħtu din it-talba għall-approvazzjoni
ta’ Transport Malta.

4.6.17

Talba mingħand Anna Bartolo ta’ ‘Lourdes’, Triq Ġużeppi Grech, sabiex
jitwaħħal doggy bin f’tarf din it-triq. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.

4.6.18

Talba mingħand Eucharist Sultana ta’ 9, Triq Ta’ Gajdoru, sabiex titqaxxar
parti mit-triq quddiem ir-residenza tiegħu peress li hemm qagħda tal-ilma.
Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

4.6.19

Talba mingħand il-Kumitat tas-Soċjeta’ Filarmonika Victory sabiex ilKunsill iħallas l-ispejjeż ta’ żewġ mobile toilets li ser jitpoġġew fi Triq
Franġisk Camilleri bejn it-Tnejn 2 u l-Ħadd 8 ta’ Settembru bil-għan li jkun
hemm aktar faċilitajiet sanitarji għall-persuni li jżuru l-lokalita’ tagħna filjiem tal-festa.
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Il-Kunsill aċċetta din it-talba bil-kundizzjoni li l-Kumitat iġib in-no
objection min-naħa tar-residenti li joqogħdu faċċata tal-post fejn ser
jitpoġġew dawn il-mobile toilets.
4.6.20

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex titpoġġa mera fil-bidu
ta’ Triq il-Pergla. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

4.6.21

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex l-ewwel parti ta’ Triq
is-Sellum titranġa bis-siment. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

4.6.22

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex is-sessjonijiet ta’ qari li
qed isiru fil-preżent fil-librerija pubblika tagħna mid-Dipartiment talEdukazzjoni jiġu estiżi għal jumejn fil-ġimgħa u jsiru b’żewġ lingwi, kemm
bil-Malti u anke bl-Ingliż. Il-Kunsill qabel li għandna nirreferu din it-talba
lid-Dipartiment konċernat.

4.6.23

Talba mingħand il-Kunsillier Victor Curmi sabiex il-coaches li jġibu litturisti biex iżuru t-Tempji tal-Ġgantija u l-Mitħna Ta’ Kola ma jibqgħux
jieqfu fid-daħla tal-Ġgantija minħabba li qed tinħoloq problema ta’
konġestjoni ta’ traffiku f’din iż-żona. Il-Kunsill qabel li għandna nitkellmu
ma’ Daphne Sant Caruana min-naħa ta’ Heritage Malta sabiex naraw kif
nistgħu nsolvu din il-problema.

4.6.24

Talba mingħand il-Kunsillier Victor Curmi sabiex isir xogħol ta’
konservazzjoni u restawr fuq in-niċċa tal-Madonna tal-Ħniena li tinsab filbelvedere fuq ir-riħ taċ-ċimiterju. Il-Kunsill innota li qed nistennew stima
tal-ispejjeż involuti għal dan ix-xogħol mingħand il-Perit Edward Scerri.

4.7

Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-iskeda ta’ pagamenti

4.7.1

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

4.7.2

L-iskeda ta’ pagamenti kif preżentata ġiet approvata unanimament.
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4.8

Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss

4.8.1

Il-laqgħa tal-Kunsill intemmet fl-9.45pm u ġiet aġġornata b’mod unanimu
għal nhar l-Erbgħa 25 ta’ Settembru 2019 fis-6.00pm b’aġenda li tkun
komunikata aktar ‘il quddiem.

IFFIRMATA
Dr. Christian Zammit
Sindku
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