Minuti tal-laqgħa b’urġenza tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra li saret fluffiċċju amministrattiv tal-Kunsill nhar il-Ħadd 8 ta’ Frar 2015 fid9.30am. Din hija wkoll it-tmienja u tletin laqgħa tas-sitt leġislatura ta’
dan il-Kunsill.
Il-laqgħa bdiet b’dawn il-membri preżenti:
Sindku:
Viċi Sindku:
Kunsilliera:

Joe Cordina
Aaron Agius
Dr. Christian Zammit
Victor Zammit
Dr. Joseph Attard
Dr. Kevin Cutajar
Maria Grima

Uffiċjali:
Segretarju Eżekuttiv: Ivan Attard
APPROVAZZJONI TA’ XIRI TA’ HIGH TENSION CABLE MINGĦAND ILKORPORAZZJONI ENEMALTA BIEX JINTUŻA GĦAX-XOGĦOL LI QED
ISIR FI PJAZZA L-VITTORJA
Intqalet it-talba tal-bidu.
Is-Sindku Joe Cordina spjega li huwa sejjaħ din il-laqgħa b’urġenza sabiex jiġi diskuss
ix-xiri ta’ high tension cable mingħand il-Korporazzjoni Enemalta, liema cable ser
jintuża għax-xogħol ta’ tisbieħ li qed isir fi Pjazza l-Vittorja.
Is-Sindku qal li l-ħsieb oriġinali ma kienx li jsir culvert li minnu jgħaddi l-wires tad-dawl
li preżentament jinsabu mwaħħlin mal-faċċati tar-residenzi tal-Pjazza. Madankollu, meta
wieħed iqis ix-xogħol maġġuri li qed isir fil-pjazza, ikun ferm jixraq li jsir ukoll dan ilculvert biex tingħata dehra isbaħ lill-istses pjazza. Barra minnhekk, fuq parir talKorporazzjoni Enemalta u tal-Perit Edward Scerri, ikun ferm aħjar illi ngħaddu l-high
tension cable minn ma’ dan il-culvert. Is-Sindku Joe Cordina ippreżenta l-istima għal dan
ix-xogħol, liema stima tammonta għas-somma ta’ € 7,240.

Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar u l-Kunsilliera Maria Grima staqsew għalfejn dan ixxogħol mhux ser jiġi iffinanzjat min-naħa tal-Ministeru għal Għawdex jew min-naħa talKorporazzjoni Enemalta innifisha. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li x-xogħol fuq dan ilculvert tad-dawl ser jiġi jiswa madwar € 60,000. Minħabba li dan il-cable ma kienx filpjan oriġinali tax-xogħol li qed isir fil-pjazza, il-Kunsill ġie mitlub illi joħroġ biss issomma imsemmija li tkopri x-xiri tal-high tension cable.
Il-Kunsillier Dr. Joseph Attard staqsa jekk fid-dawl tas-sitwazzjoni finanzjarja preżenti,
il-Kunsill jaffordjax li jidħol għal din l-ispiża. Is-Sindku Joe Cordina qal li l-Kunsill
għandu biżżejjed fondi għal din l-ispiża. Minkejja dan, ser nissottomettu wkoll
applikazzjoni għand l-Urban Improvement Fund tal-MEPA biex possibilment dan ixxogħol jiġi iffinanzjat min-naħa tagħhom.
B’erba’ voti favur u tliet astensjonijiet, il-Kunsill approva x-xiri ta’ dan il-high tension
cable mingħand il-Korporazzjoni Enemalta.
Il-laqgħa spiċċat fl-9.45am.
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