MINUTI
Laqgħa tal-Kunsill Lokali Ix-Xagħra
Is-Seba’ Leġislatura
Laqgħa Numru Sitta u Għoxrin (26)
17 ta’ April, 2017
Il-Kunsill Lokali Ix-Xagħra ltaqa’ fl-Uffiċċju Amministrattiv tiegħu li jinsab
fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru, Xagħra Għawdex, fil-5.30 ta’ filgħaxija.

PREŻENTI:
Joe Cordina – Sindku
Aaron Agius – Viċi Sindku
Dr. Christian Zammit – Kunsillier
Dr. Kevin Cutajar – Kunsillier
Anthony Attard – Kunsillier
L-ambaxxatriċi lokali taż-żgħażagħ kienet skużata.

UFFIĊJAL PREŻENTI:
Ivan Attard – Segretarju Eżekuttiv
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Minuti
Is-Sindku Joe Cordina ippresieda l-laqgħa.
Fil-bidu tal-laqgħa, il-membri tal-Kunsill wasslu l-kondoljanzi tagħhom lill-Kunsillier
Dr. Kevin Cutajar għat-telfa tan-nannu tiegħu li ġrat illum. Il-Kunsill qabel unanimament
li għandu jintbagħat bukkett fjuri għall-funeral tiegħu.
26.1

Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti

26.1.1

Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar propona tliet korrezzjonijiet għall-paragrafi
numru 25.3.4, 25.5.3 u 25.5.23 tal-minuti tal-laqgħa numru 336 li saret nhar
it-Tnejn 13 ta’ Marzu 2017. Dawn il-korrezzjonijiet ma ġewx approvati
b’żewġ voti favur u tlieta kontra.
Apparti dawn il-korrezzjonijiet li ma ġewx approvati, il-Kunsill approva
b’erba’ voti favur u astensjoni waħda l-minuti tal-istess laqgħa.

26.2

Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsilliera

26.2.1

Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa jekk iċċekkjajniex fejn qed jiġi
propost li teħel il-mera fi Triq il-Qaċċa li ssemmiet fil-laqgħa preċedenti
tal-Kunsill. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li din il-mera qed tintalab li ssir
fil-post fejn kienet oriġinarjament, liema post kien qed joħloq ħafna
problemi b’mod partikolari mal-Għaqda tal-Armar.

26.2.2

Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar meta ser titħalleb il-bankina
tas-Sur Joe Bajada fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru. Is-Sindku Joe Cordina
wieġeb li ser jikkuntattja lis-Sur Bajada dwar meta hu l-aħjar li jsir dan ixxogħol.

26.2.3

Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq
it-talba li għamilna sabiex jiġu nstallati tliet bus shelters ġodda fil-lokalita’.
Is-Sindku wieġeb li rċivejna korrispondenza mingħand Transport Malta
fejn din l-Awtorita’ infurmatna li t-talba tagħna ser tiġi evalwata wara li
jintemm il-proċess ta’ tendering għal installazzjoni ta’ bus shelters ġodda.
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26.2.4

Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq
it-talba li għamilna sabiex jerġa’ jsir ir-reserved parking bay għad-disabled
fi Pjazza l-Vitorja. Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li għadna qed nistennew
risposta dwar dan mingħand Transport Malta.

26.2.5

Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar il-possibilita’ li jerġa’ jiġi
propost li t-triq maġenb il-kwartieri tal-iscouts fi Vjal it-Tmienja ta’
Settembru tingħata l-isem ‘Daħlet l-Iscouts’. Dan fid-dawl tal-linji gwida
ġodda li ħarġu mill-Kumitat għat-Tismija tat-Toroq. Il-Kunsill qabel ma’
dan.

26.2.6

Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq
it-talba li għamel is-Sur Victor Agius sabiex jagħmel monument artistiku
fil-playing field ta’ Vjal it-Tmienja ta’ Settembru. Is-Sindku Joe Cordina
wieġeb li din il-materja ma reġgħetx ġiet diskussa mill-aħħar laqgħa sallum.

26.3

Approvazzjoni tal-Quarterly Financial Report għall-perijodu JannarMarzu 2017
Is-Sindku Joe Cordina ippreżenta lill-membri tal-Kunsill il-quarterly
financial report għall-perijodu Jannar-Marzu 2017. Dan ir-rapport juri li
bejn l-1 ta’ Jannar u l-31 ta’ Marzu 2017, il-Kunsill kellu dħul finanzjarju
ta’ € 129,503.09c u ħruġ finanzjarju ta’ € 95,051.68c. B’hekk, il-Kunsill
sal-lum għandu bilanċ ta’ € 34,451.41c.
Dan ir-rapport finanzjarju ġie approvat b’erba’ voti favur u astensjoni
waħda.

26.4

Komunikazzjonijiet tas-Sindku

26.4.1

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li, sad-data tal-għeluq tassottomissjoni tal-offerti għax-xogħol ta’ rikostruzzjoni tat-tieni parti ta’
Triq Marsalforn, kien hemm dawn il-kumpaniji li tefgħu l-offerti tagħhom
kif ġej:
Isem tal-kumpanija

Ammont (exc. VAT)
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Gatt Tarmac
Road Construction Co. Limited

469,773.61c
466,491.18c

Il-laqgħa tal-Kunsill ġiet sospiża fis-6pm sabiex il-Kunsill jirriżolvi
f’kumitat ħalli tiġi finalizzata l-evalwazzjoni ta’ dan it-tender wara li l-bord
ta’ aġġudikazzjoni diġa’ iltaqa’ fis-7 ta’ April. Il-laqgħa kompliet fis6.20pm.
Is-Sindku Joe Cordina propona li għandna nimxu mar-rakkomandazzjoni
tal-bord ta’ aġġudikazzjoni li twaqqaf sabiex jevalwa dan it-tender u
nagħtuha lill-kumpanija Road Construction Co. Limited li kellha l-irħas
offerta li kienet administratively u technically compliant.
Il-Kunsillier Anthony Attard qal li filwaqt li m’għandu l-ebda problema li
din l-offerta tingħata lill-kumpanija Road Construction Co. Limited, iħoss li
għandha ssir dikjarazzjoni bil-miktub mill-Perit li m’hemmx problema ta’
ilma f’din il-parti tat-triq u ssir konsultazzjoni mar-residenti t’hemmhekk
qabel ma jibda x-xogħol.
Is-Sindku Joe Cordina ma qabilx ma’ din il-proposta u sostna li diġa’ sar
studju meta kien qiegħed jiġi drafted it-tender. Għal dan l-istudju kienu
preżenti fost l-oħrajn il-Perit Edward Scerri u s-Sur Saviour Bonello li
huma nies esperti fis-suġġett. Huwa qal li f’dan l-istadju ma jistax jitwaqqaf
il-proċess u li kull mistoqsija li kien hemm rigward dan ix-xogħol riedet
issir fil-mument li kien qiegħed jiġi diskuss dan it-tender.
Peress li ma kienx hemm qbil, ittieħdet votazzjoni. Bi tliet voti favur u
żewġ astensjonijiet, il-Kunsill iddeċieda li din l-offerta għandha tingħata
lill-kumpanija Road Construction Co. Limited fuq rakkomandazzjoni talbord ta’ aġġudikazzjoni.
26.4.2

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li preżentament qed jintlaqgħu
offerti permezz tas-sistema ePPS għax-xogħol ta’ tisbieħ quddiem il-Knisja
ta’ Sant’Anton Abbati, liema offerti jridu jiġu sottomessi sa nhar it-Tnejn
24 ta’ April 2017 fil-11am. Huwa propona li għandu jitwaqqaf bord li
jaġġudika dawn l-offerti, liema bord ikun magħmul mis-Sindku bħala
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chairman, il-Viċi Sindku Aaron Agius, il-Kunsillier Dr. Christian Zammit u
l-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar bħala evaluators u s-Segretarju Ivan Attard
bħala Segretarju tal-Bord.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar talab li jkun jista’ jġib lil xi persuna talfiduċja tiegħu li tkun tista’ tassistih waqt l-aġġudikazzjoni ta’ din l-offerta.
Is-Sindku Joe Cordina qal li hu ma jsibx oġġezzjoni li Dr. Kevin Cutajar
joqgħod fil-bord ta’ evalwazzjoni u jġib lil min irid, bil-kundizzjoni li dan
ma jkunx Kunsillier ieħor. Dan għall-fatt li f’dan il-każ, jista’ joqgħod ilKunsillier l-ieħor bħala membru tal-Bord.
Peress li ma kienx hemm qbil dwar il-ħatra ta’ dan il-bord ta’
aġġudikazzjoni, ġie deċiż li din il-materja terġa’ titressaq għad-diskussjoni
fil-laqgħa li jmiss.
26.4.3

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li ninsabu għaddejjin bl-aħħar
preparamenti tagħna għall-organizazzjoni tal-attivitajiet ta’ Jum ilLokalita’. Is-Sindku qal li dawn l-attivitajiet ser jilħqu l-qofol tagħhom nhar
il-Ġimgħa 28 ta’ April permezz ta’ Quddiesa fis-7pm fil-Knisja Bażilika ta’
Marija Bambina segwita minn ċerimonja kommemorattiva fit-8pm fis-Sala
‘Dun Alwiġ Camilleri’ bis-sehem tal-Banda Victory, liema ċerimonja
tintemm b’riċeviment fil-foyer tal-Każin. Nhar il-Ħadd 30 ta’ April 2017
jingħalqu l-attivitajiet ta’ Jum il-Lokalita’ permezz tal-Maratona Annwali
ta’ Għawdex organizzata mill-Gozo Amateur Athletic Association bilkollaborazzjoni tal-Kunsill.

26.4.4

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li ninsabu għaddejjin bilpreparamenti tagħna għall-organizazzjoni tal-festival tat-tin u ikel
tradizzjonali Malti li ser isir nhar is-Sibt 8 ta’ Lulju 2017.
Is-Sindku informa lill-Kunsill li matul dan ix-xahar intbagħtu l-istediniet
uffiċjali lill-Kunsilli ta’ Offida, San Michele Salentino, Domus De Maria,
Atessa, Gaziantep, Mergo u Chevaigné sabiex jibagħtu delegazzjoni għal
din l-attivita’ u għadna qed nistennew risposta mingħandhom. Is-Sindku qal
li tlaqqgħu wkoll is-sidien tal-istalls li ser jarmaw f’dan il-festival u jidher
li hemm rispons tajjeb.
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Il-Kunsillier Anthony Attard staqsa dwar kemm huwa l-budget allokat għal
din l-attivita’. Is-Sindku wieġeb li dan il-budget huwa fuq l-istess linji tassnin preċedenti, jiġifieri madwar € 15,000 li jinkludi wkoll l-ispejjeż ta’
akkomodazzjoni għad-delegati barranin. Ser nagħmlu laqgħa oħra tas-sottokumitat responsabbli mill-organizazzjoni ta’ din l-attivita’ matul l-aħħar
ġimgħa ta’ April.
26.4.5

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li għadna kemm bdejna ddiskussjonijiet sabiex naraw il-possibilita’ li jiġi organizzat Kunċert
mużikali fi Pjazza l-Vitorja bħala parti mill-festival tat-tin u prodotti tipiċi
Maltin nhar is-Sibt 8 ta’ Lulju 2017.
Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li għandha tintalab assistenza
finanzjarja mingħand il-Ministeru tat-Turiżmu, l-Awtorita’ Maltija għatTuriżmu, il-Ministeru għal Għawdex u l-Air Malta bil-possibilita’ li din lattivita’ tkun iffinanzjata fil-maġġor parti tagħha minn dawn l-entitajiet.

26.4.6

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li bdejna bil-preparamenti
tagħna għall-organizazzjoni tal-Kunċert tal-Milied f’Diċembru li ġej. Huwa
qal li l-Kor Scuola Cantorum Jubilate aċċetta li jagħmel dan il-Kunċert u
tlabna stima dettaljata biex naraw xi spejjeż ser jinvolvi. Din l-istima
għandha titressaq għall-konsiderazzjoni tal-Kunsill fil-laqgħa li jmiss.

26.4.7

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li wasal iż-żmien li niddiskutu lkiri ta’ vettura għal xogħol tal-Kunsill. Huwa reġa’ fakkar li fil-laqgħa talKunsill tad-19 ta’ Jannar 2011, kienet ittieħdet deċiżjoni mill-Kunsill ta’
dak iż-żmien li nużaw il-vettura tas-Sur Anthony Galea għal xogħol talKunsill u nirrimborżawh is-somma ta’ € 85 fil-ġimgħa għal spejjeż ta’ fuel.
Il-laqgħa ġiet sospiża fis-6.35pm sabiex il-Kunsilliera Dr. Kevin Cutajar u
Anthony Attard setgħu jiddiskutu xi affarijiet barra mill-kamra. Il-laqgħa
kompliet fis-6.40pm.
Il-Kunsilliera Dr. Kevin Cutajar u Anthony Attard proponew li l-kiri ta’ din
il-vettura għandu jkun kopert b’tender biex l-affarijiet isiru skont irregolamenti finanzjarji tal-Kunsill. Is-Sindku Joe Cordina qed jipproponi li
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għalissa ssir direct order ta’ tliet xhur lis-Sur Anthony Galea. Ladarba lispiża ma taqbiżx is-somma ta’ € 1165 VAT inkluża, din hija wkoll
permessa skont ir-regolamenti finanzjarji tal-Kunsilli Lokali. Wara
diskussjoni, il-Kunsill qabel li għandu jinħareġ tender.
Fid-dawl ta’ dan, is-Sindku Joe Cordina propona li sakemm tingħata din lofferta, għandna nibqgħu nużaw is-sistema eżistenti, jiġifieri dik ta’ ħlas ta’
€ 85 fil-ġimgħa bħala fuel lis-Sur Anthony Galea. Peress li ma kienx hemm
qbil, ittieħed votazzjoni. Bi tliet voti favur u tnejn kontra, il-Kunsill qabel
mal-proposta tas-Sindku.
Min-naħa tiegħu, il-Kunsillier Anthony Attard propona li sakemm tingħata
din l-offerta, għandhom jinġabru tliet kwotazzjonijiet. Peress li ma kienx
hemm qbil, ittieħdet votazzjoni. B’żewġ voti favur u tliet kontra, din ilproposta ma ġietx aċċettata.
26.4.8

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li rċieva talba mingħand Marion
Mizzi sabiex tkun tista’ torganizza sessjoni informattiva lir-residenti dwar
il-problema ta’ piż żejjed, liema sessjoni tinżamm fl-uffiċċju amministrattiv
tal-Kunsill Lokali. Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar talab li qabel ma
nikkommettu ruħna u nipproċedu, is-Sinjura Mizzi għandha tipprovdi
garanzija bil-miktub li mhix ser tuża din is-sessjoni sabiex permezz tagħha,
tibda tbiegħ il-prodotti u s-servizzi tagħha lir-residenti. Il-Kunsill qabel li
għandna naċċettaw din it-talba u għandha tintalab din id-dikjarazzjoni.

26.5

Mozzjoni Numru 161 – L-istat ħażin tal-parti t’isfel ta’ Triq Għajn
Ħosna
Is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard qara l-mozzjoni numru 161 bis-suġġett
imsemmi, liema mozzjoni ġiet ippreżentata fl-uffiċċju tal-Kunsill nhar itTnejn 10 ta’ April 2017. It-test tal-mozzjoni huwa kif ġej:
Konxji mill-istat ħażin ħafna tal-parti t’isfel ta’ Triq Għajn Ħosna, ittriq li mix-Xagħra twassal għall-bajja tar-Ramla l-Ħamra, li hi triq li
minnha jgħaddu ħafna nies fosthom turisti, aħna l-Kunsilliera Dr.
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Kevin Cutajar u Anthony Attard qed nitolbu lill-Kunsill Lokali taxXagħra li taħt ir-responsabbilita’ tiegħu taqa’ din it-triq, jibda xxogħlijiet neċessarji sabiex il-parti msemmija ta’ din it-triq, titranġa u
tinkesa bit-tarmak, eżattament bħall-parti ta’ fuq tal-istess triq. IlKunsilliera Dr. Kevin Cutajar u Anthony Attard iħeġġu sabiex dawn
ix-xogħlijiet isiru fix-xhur li ġejjin, qabel ma jidħol is-Sajf u allura
qabel ma jibda l-influss qawwi tan-nies lejn il-bajja.
Din il-mozzjoni ġie propunuta minn Dr. Kevin Cutajar u sekondata minn
Anthony Attard.
Peress li l-mozzjoni 162 tittratta l-istess suġġett, il-Kunsill qabel li għandha
tinqara immedjatament u wara ssir diskussjoni waħda li tagħlaq bil-vot fuq
kull mozzjoni.
26.6

Mozzjoni Numru 162 – Triq Għajn Ħosna, Xagħra
Is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard qara l-mozzjoni numru 162 bis-suġġett
imsemmi, liema mozzjoni ġiet ippreżentata fl-uffiċċju tal-Kunsill nhar itTnejn 10 ta’ April 2017. It-test tal-mozzjoni huwa kif ġej:
B’riferenza għall-Mozzjoni Numru 161, il-Kunsilliera sottoskritti
qegħdin iressqu din il-mozzjoni, u ċioe’ illi filwaqt li jirriaffermaw lintenzjoni tagħhom illi kif sar fl-aħħar għaxar snin, jibqgħu jasfaltaw
it-toroq kollha fix-Xagħra u stante li issa se jibda x-xogħol estensiv fuq
Triq Marsalforn, arterja li minnha jgħaddi volum qawwi ta’ traffiku
fix-Xagħra minn u lejn il-port ta’ Marsalforn, l-enerġija tal-Kunsill tiġi
iffokata fuq l-istess Triq Marsalforn mingħajr intoppi u dewmien, u
mbagħad una volta li titlesta din it-triq, il-Kunsill jiffoka fuq Triq
Għajn Ħosna. L-istess Kunsill għandu wkoll jesplora l-possibilita’ li lGvern Ċentrali jassisti b’dan lill-Kunsill, u dan wara, li l-leġislatura
preżenti tal-Ministeru għal Għawdex se tkun lestiet diversi toroq fixXagħra bħal Vjal it-Tmienja ta’ Settembru, Misraħ il-Vitorja, u Toroq
Ta’ Bertrija, Liberat Grech u Ġebla ta’ Sansuna.
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Din il-mozzjoni ġiet proponuta mis-Sindku Joe Cordina u sekondata millKunsillier Dr. Christian Zammit.
Is-Sindku Joe Cordina fetaħ id-diskussjoni billi qal li l-mozzjonijiet reġgħu
bdew isiru minn meta l-ex-Sindku Anthony Attard irritorna fil-Kunsill.
Huwa qal li dawn il-mozzjonijiet għandhom l-intenzjoni biss li jtellfu xxogħol tal-Kunsill u dan għax il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar jaf li
m’hemmx fondi biex tiġi asfaltata Triq Għajn Ħosna.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar ippreċiża li dawn il-mozzjonijiet bdew isiru
minn meta hu sar minority leader f’Jannar li għadda u dan minħabba li
skont hu, dan hu l-uniku mod kif l-affarijiet jistgħu jsiru minħabba li ilu
għal diversi xhur jisħaq li din it-triq għandha titranġa.
Is-Sindku Joe Cordina qal li hu wkoll favur li Triq Għajn Ħosna tiġi
asfaltata pero’ fondi biex isir dan b’hemmx. Il-Kunsillier Dr. Christian
Zammit qal li l-Ministeru għal Għawdex huwa kommess li jkompli bi
programm ta’ asfaltar ta’ diversi toroq fix-Xagħra bħalma sar f’din illeġislatura u għaldaqstant għandna nibqgħu ninsistu mal-Gvern Ċentrali
sabiex jibqgħu jiġu asfaltati diversi toroq fil-lokalita’ tagħna.
Wara din id-diskussjoni, iż-żewġ mozzjonijiet kif preżentati għaddew
għall-vot. Il-mozzjoni numru 161 ma ġietx approvata b’żewġ voti favur u
tlieta kontra. Il-mozzjoni numru 162 ġiet approvata bi tliet voti favur u
żewġ astensjonijiet.
26.7

Qari tal-Korrispondenza

26.7.1

Ittra mingħand Marion Portelli, Segretarja tal-Kor Voci Angeliche, li fiha
qed tressaq proposta sabiex il-Kunċert tal-Milied li ser jorganizza l-Kunsill
Lokali f’Diċembru 2017 ikun imtella’ minn dan il-Kor akkumpanjat minn
orkestra taħt id-direzzjoni ta’ Mro. Ivan Attard. Din il-materja diġa’ ġiet
diskussa aktar kmieni matul din il-laqgħa.
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26.7.2

Ċirkulari numru 8/2017 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali
intitolata ‘Attivitajiet li jeħtieġu permess mill-Kunsilli Lokali’. Il-Kunsill
innota l-kontenut.

26.7.3

E-mail mingħand Daniel Tabone, senior operations manager tal-kumpanija
Greenpak, li fiha qed jagħti informazzjoni dwar l-iskema ‘Batree Scheme’
intiża sabiex jinġabru l-batteries użati. Il-Kunsill innota l-kontenut.

26.7.4

E-mail mingħand Josephine Camilleri, uffiċjal fid-Dipartiment tal-Indafa
Pubblika fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex, li fiha qed titlob lill-Kunsill
Lokali sabiex jipprovdi ż-żebgħa għal xogħol ta’ refurbishment fil-latrini
pubbliċi ta’ Vjal it-Tmienja ta’ Settembru. Il-Kunsill qabel li għandu
jipprovdi dan il-materjal.

26.7.5

E-mail mingħand Anna Formosa, project leader tal-proġett ‘Darba
Waħda...’ imniedi mill-Fondazzjoni Valletta 2018, li fiha qed tinforma lillKunsill li dan il-proġett kellu jitwaqqaf minħabba nuqqas ta’ konkorrenza
mill-pubbliku. Il-Kunsill innota l-kontenut.

26.7.6

E-mail mingħand Christine Vella, senior head tal-Malta Tourism Authority,
li fiha qed tinforma lill-Kunsill li l-Awtorita’ Maltija għat-Turiżmu ser
tiffinanzja passaġġ ġdid tal-injam għall-bajja tar-Ramla l-Ħamra. Ixxogħlijiet fuq dan il-passaġġ ser isiru mill-ħaddiema tad-Direttorat Proġetti
u Żvilupp fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex. Il-Kunsill innota l-kontenut.

26.7.7

E-mail mingħand Marija Dejanović, direttur ta’ ‘Destination Nin’, li fiha
qed titlob lill-Kunsill sabiex jissuġġerixxi lil xi persuna esperta fil-qasam
tal-għasafar sabiex ikun jista’ jaġixxi ta’ lecturer f’kungress internazzjonali
li ser isir fuq it-tema ta’ Birdwatching. Is-Sindku Joe Cordina propona u lKunsill qabel li għandna navviċinaw lis-Sur Joe Sultana.

26.7.8

E-mail mingħand Mira Borg, uffiċjal fi ħdan l-Awtorita’ għas-Saħħa u sSigurta’ fuq il-Post tax-Xogħol, li fiha qed tinforma lill-Kunsilli Lokali
b’numru ta’ rakkomandazzjonijiet li jridu jittieħdu skont il-Liġi sabiex ilħaddiema li jaħdmu fl-uffiċċju tal-Kunsill ikunu f’post san għall-benefiċċju
ta’ saħħithom. Il-Kunsill innota l-kontenut.
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26.7.9

Ċirkulari numru 26/2017 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali li
tirrigwardja stedina lill-Kunsilli Lokali għal żewġ wirjiet ta’ Heritage
Malta. Il-Kunsill innota l-kontenut.

26.7.10

E-mail mingħand Anton Miceli, events manager, li fiha qed jinforma lillKunsilli Lokali li ser issir żjara tad-delegati tal-konvenzjoni tal-FECC
f’Għawdex nhar is-Sibt 20 ta’ Mejju 2017. Is-Sur Miceli qed jitlob lillKunsill Lokali tax-Xagħra sabiex jospita lil dawn id-delegati bejn il-5.00pm
u s-7.00pm u li matul dan il-ħin isir programm varjat li jinkludi fost loħrajn wirjiet folkloristiċi u storiċi marbuta mal-lokalita’ tax-Xagħra. IlKunsill qabel li għandna nistiednu lill-Fondazzjoni Kumittiva sabiex
tagħmel preżentazzjoni lil dawn id-delegati waqt attivita’ li ser issir filpjazza quddiem il-Mitħna Ta’ Kola bi spiża li ma teċċedix is-somma ta’ €
500.

26.7.11

E-mail mingħand Ruben Said, uffiċjal ta’ Transport Malta, li fiha qed
jinforma lill-Kunsill li t-talba tagħna għal installazzjoni ta’ tliet bus shelters
ġodda fil-lokalita’ tagħna ser tiġi evalwata wara li jintemm il-proċess ta’
tendering għax-xiri tal-istess bus shelters. Il-Kunsill innota l-kontenut.

26.7.12

E-mail mingħand Paulina Lonnroth, koordinatriċi tal-ECAD, li fiha qed
tistieden lis-Sindku jew rappreżentant tiegħu sabiex jattendi għallkonferenza annwali tal-ECAD bit-tema ‘Safe Cities without Drugs,
Preventing, Protecting, Policing’. Din il-konferenza ser issir fit-12 u t-13 ta’
Ġunju 2017 f’Kaunas, il-Lithuania. Il-Kunsill innota l-kontenut.

26.7.13

E-mail mingħand Adrian Dominic Ellul, rappreżentant tal-Kunsill
Nazzjonali taż-Żgħażagħ, li fiha qed jistieden lill-Kunsilli Lokali Maltin u
Għawdxin sabiex jipparteċipaw fil-Kunsilli Lokali taż-Żgħażagħ bil-għan li
jħeġġu lill-adoloxxenti ta’ bejn l-erbatax u t-tmintax-il sena ħalli jkunu
attivi fil-lokalitajiet rispettivi tagħhom. Il-Kunsill innota l-kontenut.

26.7.14

E-mail mingħand Laurie Zammit, rappreżentant tal-kumpanija KIP Gozo
Limited, li fiha qed jinforma lill-Kunsilli Lokali Għawdxin li l-ħlas għal
servizz ta’ żewġ trakkijiet li jiġbru l-borża tal-iskart imħallat u l-borża taliskart organiku kull nhar ta’ Sibt filgħodu huwa ta’ € 70 (plus VAT). IlKunsill innota l-kontenut.
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26.7.15

E-mail mingħand Anthony Brincat, operations manager fi ħdan idDipartiment tax-Xogħlijiet u Infrastruttura, li fiha qed jitlob informazzjoni
mingħand il-Kunsilli Lokali rigward il-bjar li jinsabu f’żoni pubbliċi fillokalitajiet tagħna. Il-Kunsill innota li l-unika spiera li tinsab f’żona
pubblika fix-Xagħra hija dik fic-central strip ta’ Triq Marsalforn.

26.7.16

E-mail mingħand Charlene Mercieca Magro, waste recycling officer fi ħdan
il-kumpanija Greenpak, li fiha qed tagħti informazzjoni rigward ilkampanja ‘Nirriċikla għall-Istrina 2017’. Din l-inizjattiva tinvolvi l-ġbir ta’
tappijiet tal-plastik li jintbagħtu għar-riċiklaġġ. Fl-aħħar tas-sena, tingħata
donazzjoni lill-Malta Community Chest Fund permezz tal-attivita’ annwali
tal-Istrina. Il-Kunsill innota l-kontenut.

26.7.17

E-mail mingħand Ronald Bugeja, awtur u kittieb, li fiha qed jinforma lillKunsilli Lokali bl-attivita’ ‘Music and Motor Sport Event Gozo for ALS
2017’ li ser issir nhar il-Ħadd 30 ta’ April 2017 fil-Heliport. Il-Kunsill
innota l-kontenut.

26.7.18

Ċirkulari mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali intitolata ‘Workshop fuq liżvilupp ta’ proġetti fil-kuntest tal-iżvilupp sostenibbli’. Dan il-workshop
ser isir nhar il-Ġimgħa 2 u s-Sibt 3 ta’ Ġunju 2017 u għalih qed ikunu
mistiedna s-Sindki, Viċi Sindki, Kunsilliera u s-Segretarji Eżekuttivi. IlKunsill innota l-kontenut.

26.7.19

E-mail mingħand Dr. Marc Sant, ex-President tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli
Lokali, li fiha qed jinforma lill-Kunsilli Lokali li għadu kemm ġie magħżul
biex jokkupa kariga fis-settur pubbliku u għaldaqstant ma jistax jibqa’
jservi fil-kariga ta’ President tal-istess Assoċjazzjoni. Huwa jirringrazzja
lill-Kunsilli Lokali kollha tal-koperazzjoni tagħhom matul is-snin li dam
iservi f’din il-kariga. Il-Kunsill innota l-kontenut.

26.7.20

Ittra mingħand Rosemary Bajada, Segretarja tal-Għaqda tan-Nar ‘VMB
1973’, li fiha din l-Għaqda qed titlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali
tax-Xagħra fl-organizazzjoni ta’ attivita’ kulturali nhar il-Ħamis 7 ta’
Settembru 2017, lejliet il-festa titulari ta’ Marija Bambina. Il-Kunsill qabel
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li għandna nikkollaboraw fl-organizazzjoni ta’ din l-attivita’ bi spiża li ma
teċċedix is-somma ta’ € 1000.
26.7.21

E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali bil-linji gwida l-ġodda maħruġa
mill-Kumitat għat-Tismija ta’ Toroq. Dawn il-linji ħarġu sabiex jiggwidaw
lill-Kunsilli Lokali fil-proċess ta’ tismija ta’ toroq u l-innumerar tal-bibien.
Il-Kunsill innota l-kontenut.

26.7.22

E-mail mingħand Josianne Cutajar, Chief Executive Officer tal-Faċilita’
għall-Kura fit-Tul San Vinċenz De Paul, li fiha qed tistieden lis-Sindku u
lill-Kunsilliera sabiex jattendu għall-attivitajiet li qed isiru sabiex ifakkru il125 anniversarju mill-ftuħ tal-ewwel swali ta’ din il-Faċilita’. Il-Kunsill
innota l-kontenut.

26.7.23

E-mail mingħand Dr. Aaron Attard Hili li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni
tal-Kunsill Lokali tax-Xagħra fil-pubblikazzjoni ta’ riċerka abbozzata,
liema riċerka tolqot studju antropoloġiku tal-poplu Xagħri fil-kuntest ta’
Għawdex tas-snin imqallba 1958-1967 u fl-isfond tal-akkwist tal-unur ta’
Bażilika Minuri lill-Knisja Kolleġġjata tax-Xagħra. Il-Kunsill qabel li
għandna nikkollaboraw ma’ Dr. Attard Hili f’din l-inizjattiva bi spiża li ma
teċċedix is-somma ta’ € 1150.

26.7.24

Ittra mingħand it-tfal tat-tielet u s-sitt sena tal-iskola Laura Vicuna talGħasri li fiha dawn qed jitolbu l-kollaborazzjoni tal-Kunsilli Lokali
Għawdxin fil-bini ta’ ġnien fit-terrazzin tal-iskola fejn jistgħu jitħawlu xi
ħwawar u ħxejjex aromatiċi. Il-Kunsill qabel li qabel nikkommettu ruħna
għandna nitolbu kjarifika dwar kemm hemm studenti mix-Xagħra li
jattendu f’din l-iskola u x’qed jintalab eżattament.

26.7.25

E-mail mingħand George Refalo, Segretarju Eżekuttiv tar-Reġjun
Għawdex, li fiha qed jinforma lill-Kunsill li l-prezz tal-biljett tal-ajru ta’
kull student li ser jipparteċipa fil-Festival des Lycéens et Apprentis fi
Franza huwa ta’ € 450. Fuq proposta tal-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar, ilKunsill qabel li għandna nistiednu lill-istudenta mix-Xagħra li ser
tibbenefika minn din l-esperjenza sabiex tattendi għal xi attivita’ li
jorganizza l-Kunsill.
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26.7.26

E-mail mingħand Manolo Farrugia, rappreżentant tal-kumpanija Alberta, li
fiha qed jinforma lill-Kunsill li l-istima biex ikun hawn sistema bażika ta’
sigurta’ fl-uffiċċju amministrattiv tal-Kunsill tammonta għas-somma ta’ €
400.32c. Il-Kunsill qabel li għandna nġibu żewġ stimi oħra qabel tittieħed
deċiżjoni.

26.7.27

E-mail mingħand l-Inġinier Renzo Curmi li fiha qed jinforma lill-Kunsill li
l-istima biex is-sistema attwali ta’ illuminazzjoni tal-koppla tal-Knisja
Bażilika tax-Xagħra tinbidel għal sistema aktar adekwata li tixraq lil
monumenti simili tammonta għas-somma ta’ € 9246.38c. Il-Kunsill qabel li
għandna nġibu stima oħra qabel tittieħed deċiżjoni.

26.7.28

E-mail mingħand Christopher Galea mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li
fiha qed jinforma lill-Kunsill li l-Kunsilliera ma jistgħu jieħdu ebda ħlas
ieħor ħlief l-allowance stabbilita. Il-Kunsill innota l-kontenut.

26.7.29

E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha l-Kunsilli Lokali qed jiġu
mistiedna jattendu għal konferenza bit-tema ‘LIFE Info Day’ li ser issir
nhar it-Tnejn 8 ta’ Mejju 2017. Din il-konferenza għandha l-għan li tagħti
informazzjoni dwar il-programm LIFE iffinanzjat minn fondi tal-Unjoni
Ewropea. Il-Kunsill innota l-kontenut.

26.7.30

E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha d-Dipartiment qed
jinforma lill-Kunsilli Lokali bi stedina li rċieva mingħand l-uffiċċju tasSindku ta’ Tel Aviv sabiex Sindki jew Kunsilliera minn Malta
jipparteċipaw bħala speakers f’konferenza bit-tema ‘Cities as Beacons of
Democracy and Innovation’ li ser issir fil-5 ta’ Settembru 2017. Il-Kunsill
innota l-kontenut.

26.7.31

E-mail mingħand Marvic-Ann Debono, programme manager talERASMUS+ fi ħdan l-EUPA, li fiha qed jinforma lill-Kunsill li l-proġett
ta’ skambju ta’ żgħażagħ li għalih applikajna fi Frar li għadda ma ġiex
magħżul għall-finanzjament minħabba li ma ntlaħqux il-kriterji kollha. IlKunsill innota l-kontenut.

26.7.32

E-mail mingħand Josef Mizzi li fiha qed jissuġġerixxi lill-Kunsill sabiex
japplika għall-meter tad-dawl ħdejn il-bring-in-sites fi Triq it-Tafla sabiex
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b’hekk il-cameras tas-sigurta’ jkunu jistgħu jixegħlu matul il-lejl filwaqt li
matul il-ġurnata jixegħlu mill-pannelli fotovoltajiċi. Dan peress li l-pannelli
mhumiex jirċievu biżżejjed dawl naturali mix-xemx. Il-Kunsill qabel li din
il-materja għandha tiġi diskussa aktar ‘il quddiem.
26.8

Ilmenti mir-residenti

26.8.1

Talba mingħand Twanny Sultana ta’ ‘Marija Bambina’, Triq it-Tiġrija,
sabiex titranġa l-bankina quddiem ir-residenza tiegħu fi Triq l-Arċipriet
Ġużepp Diacono. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

26.8.2

Talba mingħand George Sultana ta’ 7, Triq il-Knisja, sabiex titranġa lbankina quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.

26.8.3

Talba mingħand Edward Xuereb ta’ 4, ‘Jasmine’, Triq Tas-Sruġ, sabiex
jitranġa quddiem ir-residenza tiegħu minħabba li qed iżomm ħafna ilma. IlKunsill qabel li għandna niċċekkjaw mar-resident dwar x’qed jitlob eżatt.

26.8.4

Talba mingħand Corinne Gerada ta’ ‘Dar Ħanina’, Triq l-Għejun, sabiex
jitnaddaf l-isqaq li jmiss mar-residenza tagħha minħabba li fih ħafna ħaxix
ħażin. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir mill-ħaddiema assenjati
magħna.

26.8.5

Talba mingħand Mario Agius ta’ ‘Casa Mar Mari’, Triq John Otto Bayer,
sabiex isiru sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar madwar metru fuq kull naħa
ta’ garaxx li għandu fi Triq l-Isqof Rużar Farrugia. Il-Kunsill qabel li
għandna nressqu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

26.8.6

Talba mingħand Vincent Vella ta’ ‘Vinvick’, Triq l-Arċipriet Ġużepp
Diacono, għan-nom tax-Xagħra Scouts Group, sabiex l-isqaq li hemm
maġenb il-kwartieri tax-Xagħra Scouts Group fil-bidu ta’ Vjal it-Tmienja
ta’ Settembru jitnaddaf u jitranġa bis-siment. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir.
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26.8.7

Talba mingħand Roman Refalo ta’ 4, Triq Jannar, sabiex isir Keep Clear
quddiem il-garaxx numru 4/5 fi Triq Jannar. Il-Kunsill qabel li għandna
nressqu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

26.8.8

Talba mingħand is-Sindku Joe Cordina sabiex jitranġaw xi kaptelli
miksurin quddiem il-garaxx tar-residenza tas-Sur Joseph Mercieca fi Triq
it-Tiġrija. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

26.8.9

Talba mingħand Lorenza Bigeni ta’ 32, Triq it-28 ta’ April 1688, sabiex
titranġa l-bankina quddiem ir-residenza tagħha minħabba li qed issirilha
ħafna ħsara mill-vetturi li jgħaddu minn din it-triq. Il-Kunsill qabel li dan
ix-xogħol għandu jsir.

26.8.10

Talba mingħand Joseph Sultana ta’ 116, Triq Ġnien Xibla, sabiex titranġa lparti tat-triq quddiem ir-residenza tiegħu minħabba li tinsab fi stat ħażin. IlKunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

26.8.11

Talba mingħand Eucharistico Teuma ta’ ‘Kristu Re’, Triq il-Kumittiva,
sabiex titranġa l-parti tat-triq quddiem ir-residenza tiegħu minħabba li
tinsab fi stat ħażin. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

26.8.12

Talba mingħand Miriam Attard ta’ 30, Triq it-Tiġrija, sabiex titranġa l-parti
tat-triq quddiem ir-residenza li għandha fi Triq l-Arċipriet Ġużepp Diacono
minħabba li tinsab fi stat ħażin. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu
jsir.

26.8.13

Talba mingħand William Sultana ta’ ‘Villa Sultana’, Triq Mannar, sabiex
isir shifting ta’ bozza li hemm fil-bidu ta’ Triq Ta’ Ġorf minħabba xogħol li
ser isir fuq ir-residenza li magħha tinsab imwaħħla. Il-Kunsill qabel li dan
ix-xogħol għandu jsir.

26.8.14

Talba mingħand Chris Camilleri ta’ Ta’ Dun Anton Court, Flat 4, Triq Ta’
Gajdoru, sabiex issir loading/unloading bay man-naħa tal-ħanut September
Hardware Store fi Vjal it-Tmienja ta’ Settembru. Il-Kunsill qabel li
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għandna nressqu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta. IlKunsillier Dr. Kevin Cutajar astjena minħabba kunflitt ta’ interess.
26.8.15

Talba mingħand Ġanni Galea ta’ ‘Golden Eagle’, Triq Marsalforn, sabiex
jitranġa ħajt tas-sejjieħ fit-triq li mix-Xagħra tagħti għar-Rabat. Il-Kunsill
qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

26.8.16

Talba mingħand Marlene Meilak ta’ ‘Pearl’, Triq it-28 ta’ April 1688,
sabiex jinkines u jitnaddaf is-sqaq li hemm maġenb ir-residenza tagħha kif
ukoll il-gandott tal-ilma li hemm fl-istess sqaq. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir.

26.8.17

Talba mingħand Laurence Theuma ta’ 54A, Triq il-Mitħna sabiex jingħata
r-ramel fi Triq Ta’ Kaċċaturi. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

26.8.18

Talba mingħand Sandra Micallef ta’ ‘Serenity’, Triq Tas-Sruġ, sabiex isiru
sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar man-naħa ta’ residenza li għandha bl-isem
‘Saint Paul’ fi Triq Kortoll. Il-Kunsill qabel li għandna niċċekkjaw dwar issit eżatt fejn qed jintalab li jsiru dawn is-sinjali.

26.8.19

Talba mingħand l-Assistant Principal Josephine Sultana sabiex il-Kunsill
jagħmel xogħol strutturali fit-toilet tal-uffiċċju ħalli parti minnu tinbidel fi
store fejn jistgħu jintrefgħu d-dokumenti tal-Kunsill. Il-Kunsill qabel li dan
ix-xogħol għandu jsir.

26.8.20

Talba mingħand Julian Sultana ta’ ‘Narċis House’, Triq Ġnien Imrik,
sabiex il-parti tat-triq quddiem ir-residenza tiegħu titranġa bis-siment
minħabba li tinsab fi stat ħażin. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu
jsir.

26.8.21

Talba mingħand Angela Gafa’ ta’ Anvin, Saint Peter and Saint Paul Court,
Triq Ġużeppi Grech, sabiex jitwaħħal bank viċin ir-residenza tagħha. IlKunsill qabel li dan il-bank għandu jitwaħħal.
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26.8.22

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex tiġi installata bozza
ġdida ‘l isfel mir-residenza ‘Goldfinch’ fi Triq Għajn Qamar. Il-Kunsill
qabel li għandna nressqu din it-talba għall-approvazzjoni tar-Reġjun
Għawdex.

26.8.23

Talba mingħand il-Kunsillier Anthony Attard sabiex issir bollard jew
ilqugħ li jipproteġi z-zuntier tal-Knisja Bażilika. Il-Kunsill qabel li għandna
nitkellmu mal-Arċipriet qabel nagħmlu dan ix-xogħol.

26.8.24

Talba mingħand il-Kunsillier Anthony Attard sabiex isir shifting ta’ bozza
li hemm man-niċċa ta’ San Ġwanni Pawlu II minħabba li din qed iddejjaq
lir-residenti. Il-Kunsill qabel li għandna nitkellmu mal-kuntrattur dwar ilpossibilita’ li jitnaqqas il-wattage attwali ta’ din il-bozza.

26.8.25

Talba mingħand is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard sabiex jinxtara
aircondition ġdid għall-kamra tal-laqgħat tal-Kunsill. Dan minħabba li dak
eżistenti m’għadux jaħdem. Il-Kunsill qabel li dan għandu jinxtara.

26.10

Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-iskeda ta’ pagamenti

26.10.1

Is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard ippreżenta lill-membri tal-Kunsill illista ta’ pagamenti għall-konsiderazzjoni u l-approvazzjoni tagħhom.
Il-Kunsillier Anthony Attard qal li kull dħul u ħruġ mill-Kunsill għandu
jitressaq għall-attenzjoni tal-Kunsilliera kollha fil-laqgħat tal-Kunsill. Dan
jinkludi anke d-dħul u l-ħruġ li jsir fl-amministrazzjoni taċ-Ċentru ta’ Matul
il-Jum għall-Anzjani. Is-Sindku Joe Cordina qal li s-sistema attwali hija listess sistema li kienet tintuża fiż-żmien meta s-Sur Attard kien Sindku u
għaldaqstant ma jħossx il-ħtieġa li għandha tinbidel.
L-iskeda ta’ pagamenti ġiet approvata b’erba’ voti favur u astensjoni
waħda. Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar astjena biss fuq il-pagamenti ta’
Buhagiar Excavations u Cini Holdings. Il-Kunsillier Anthony Attard qal li
l-pagament lil Cini Holdings m’għandux jitħallas minħabba li skont hu,
huwa irregolari.
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26.11

Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss

25.8.1

Il-laqgħa tal-Kunsill intemmet fit-7.45pm u ġiet aġġornata b’mod unanimu
għal nhar it-Tnejn 22 ta’ Mejju 2017 fil-5.30pm b’aġenda li tkun
komunikata aktar ‘il quddiem.

IFFIRMATA
Joe Cordina
Sindku
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