MINUTI
Laqgħa tal-Kunsill Lokali Ix-Xagħra
Is-Seba’ Leġislatura
Laqgħa Numru Wieħed u Tletin (31)
26 ta’ Ottubru 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, is-Sinjorina Abigail Farrugia, kienet
skużata.
ASSENTI B’APOLOĠIJI (Skont Ordni Permanenti 14A (3):
n/a
UFFIĊJAL PREŻENTI:
Ivan Attard – Segretarju Eżekuttiv

Minuti tal-Kunsill Lokali Ix-Xagħra – Laqgħa Numru 31 – Is-Seba’ Leġislatura

26 ta’ Ottubru 2017

1

Minuti
Is-Sindku Joe Cordina ippresieda l-laqgħa.
31.1

Qari tal-ittri ta’ apoloġiji

31.1.1

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

31.2

Qari, Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti

31.2.1

Il-Kunsill approva unanimament il-minuti tal-laqgħa numru 341 li saret
nhar it-Tnejn 25 ta’ Settembru 2017 wara li jsiru l-korrezzjonijiet meħtieġa.
Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandha tinbidel l-ordni
tal-aġenda tal-laqgħa b’tali mod li item numru 31.5 tiġi diskussa issa.

31.5

Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsilliera

31.5.1

Il-Viċi Sindku Aaron Agius staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq
ix-xogħol tat-tneħħija tal-wires tad-dawl minn mal-faċċati tar-residenzi ta’
Pjazza l-Vitorja. Is-Sindku Joe Cordina qal l-inġinier Mario Galea infurmah
verbalment li d-dokument tat-tender għal dan ix-xogħol qed jiġi preparat u
mistenni jiġi konkluż fil-jiem li ġejjin.

31.5.2

Il-Kunsillier Dr. Christian Zammit staqsa dwar xi żvilupp kien hemm fuq
it-talba li għamilna lill-Ministeru għal Għawdex sabiex ningħataw
aġġornament dwar is-sitwazzjoni preżenti fl-Għar leġġendarju ta’ Calypso.
Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li irċivejna korrispondenza
mingħand Vicky Xuereb, Direttur ta’ Eko Għawdex, li fiha qed tinfurmana
li l-proġett ta’ rijabilitazzjoni dan l-Għar qiegħed fi stadju fejn qed jitħejjew
id-dokumenti neċessarji biex tiġi sottomessa applikazzjoni mal-Awtorita’
tal-Ippjanar sabiex tiġi kkonsolidata l-istruttura tal-Għar.

31.5.3

Il-Kunsillier Dr. Christian Zammit staqsa dwar kienx hemm xi żvilupp fuq
it-talba li għamilna lill-Ministeru għal Għawdex sabiex isir l-asfaltar ta’
Triq Għajn Ħosna. Huwa sostna li għandna nagħmlu pressjoni sabiex din ittriq flimkien ma’ Triq Marsalforn u Triq Masri tingħata prijorita’ mill-
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Awtorita’ tat-Toroq li ser titwaqqaf mill-Gvern Ċentrali. Is-Sindku propona
u l-Kunsill qabel li għandna nibagħtu reminder.
31.5.4

Il-Kunsillier Dr. Christian Zammit staqsa dwar kienx hemm xi żvilupp fuq
it-talba li għamilna lill-Ministeru għal Għawdex sabiex isir it-tindif talWied tar-Ramla. Is-Sindku Joe Cordina qal li dan ix-xogħol għadu pendenti
u ser nibagħtu reminder wara li jgħaddu x-xhur tax-xitwa.

31.5.5

Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar kienx hemm xi żvilupp fuq ittalba li għamilna lill-Ministru José Herrera sabiex jagħtina aġġornament
dwar il-proġett tar-rijabilitazzjoni tal-miżbla tal-Qortin. Is-Sindku wieġeb li
għadu qed jistenna data għal laqgħa mal-Ministru li fiha jiġi diskuss dan issuġġett.

31.5.6

Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq
it-talba li għamilna lill-Ministeru għal Għawdex sabiex isir xogħol ta’
manutenzjoni fil-latrini pubbliċi tal-lokalita’ tagħna. Is-Sindku Joe Cordina
wieġeb li irċivejna korrispondenza mingħand il-Ministru Justyne Caruana li
fiha infurmatna li attwalment qed isir audit tal-latrini pubbliċi kollha ta’
Għawdex u x-xogħlijiet ser jiġu skedati skont l-eżitu ta’ dan ir-rapport.

31.5.7

Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar xi żviluppi kien hemm wara żżjara tas-Sindku Joe Cordina f’Ruma fuq stedina tal-Assoċjazzjoni
AICCRE u x’ġie diskuss fil-konferenza li saret nhar it-Tnejn 16 ta’ Ottubru
2017.
Is-Sindku Joe Cordina qal li huwa attenda għal din il-konferenza sabiex,
fost l-oħrajn, ikun jista’ jiltaqa’ mas-Sindku ta’ Offida bil-għan li jibdew
diskussjonijiet ħalli jissaħħaħ il-ftehim ta’ ġemellaġġ li jeżisti bejn ilKunsill Lokali tax-Xagħra u l-Kunsill ta’ Offida. Fil-fatt, is-Sindku ta’
Offida apprezza l-fatt li l-Kunsill attwali qed jagħmel l-almu kollu tiegħu
sabiex jissaħħaħ dan il-ġemellaġġ. Is-Sindku Joe Cordina qal ukoll li matul
din il-konferenza, saret diskussjoni dwar kif jista’ jkun hemm relazzjonijiet
aħjar bejn il-Kunsilli Lokali fl-Italja u l-Kunsilli Lokali barranin ġemellati
magħhom bil-għan li jsiru aktar proġetti utli iffinanzjati minn fondi talUnjoni Ewropea. Is-Sindku informa lill-Kunsill li huwa stieden lis-Sindku
ta’ Offida sabiex jagħmel żjara lil-lokalita’ tagħna fil-futur qarib.
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31.5.8

Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar xi żvilupp kien hemm fuq ittalba li għamilna lill-Kummissarju tal-Pulizija, is-Sur Lawrence Cutajar,
sabiex tissaħħaħ il-preżenza tal-Pulizija fix-Xagħra minħabba xniegħat
persistenti ta’ abbuż ta’ droga fil-lokalita’ tagħna. Is-Sindku Joe Cordina
wieġeb li l-Kummissarju infurmana li għandu jiltaqa’ mas-Supretindent
Antonello Grech rigward dan is-suġġett.

31.3

Approvazzjoni tal-Quarterly Financial Report għall-perijodu bejn
Lulju u Settembru 2017
Is-Sindku Joe Cordina ippreżenta lill-Kunsill kopja tal-quarterly financial
report għall-perijodu Lulju-Settembru 2017 kif ippreparat mill-accountant
tal-Kunsill. Dan ir-rapport juri li bejn l-1 ta’ Jannar u t-30 ta’ Settembru
2017, il-Kunsill kellu bilanċ finanzjarju ta’ € 84,033.
Dan ir-rapport ġie approvat bi tliet voti favur u żewġ astensjonijiet.

31.4

Komunikazzjonijiet tas-Sindku

31.4.1

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li x-xogħol ta’ rikostruzzjoni tattieni parti ta’ Triq Marsalforn jinsab għaddej b’ritmu mgħaġġel u mistenni
jiġi konkluż sal-bidu ta’ Novembru.
Peress li dan ix-xogħol qed ikun parzjalment iffinanzjat mill-Iskema
‘Proġetti Speċjali fil-Lokalitajiet’ imnedija mid-Dipartiment tal-Gvern
Lokali, is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li għandna nitolbu estensjoni
tal-kuntratt li għandna mad-Dipartiment sat-30 ta’ Novembru 2017 biex
hekk naċċertaw li x-xogħol kollu jkun konkluż u iċċertifikat mill-Perit
Edward Scerri.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar sa meta kellu jitlesta dan ilproġett oriġinarjament. Is-Sindku wieġeb li dan il-proġett kellu jitlesta salaħħar ta’ dan ix-xahar.

31.4.2

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li preżentament qed jintlaqgħu
offerti permezz tas-sistema ePPS għas-servizz tal-bexx tas-siġar tal-palm
fil-lokalita’ tagħna, liema offerti jridu jiġu sottomessi sa nhar it-Tnejn 13
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ta’ Novembru 2017 fl-10.00am. Huwa propona u l-Kunsill qabel li għandu
jitwaqqaf bord li jaġġudika dawn l-offerti, liema bord ikun iffurmat misSindku nnifsu bħala chairman, il-Viċi Sindku Aaron Agius, il-Kunsillier
Dr. Christian Zammit u l-Kunsillier Anthony Attard bħala evaluators u sSegretarju Ivan Attard bħala Segretarju tal-Bord.
31.4.3

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li sad-data tal-għeluq tassottomissjoni tal-offerti għall-kiri u installazzjoni ta’ tiżjin tal-Milied għal
Vjal it-Tmienja ta’ Settembru u Pjazza l-Vitorja (il-Ħamis 26 ta’ Ottubru
2017 fl-10.00am), kien hemm din il-kumpanija li tefgħet l-offerta tagħha
kif ġej:
Isem tal-kumpanija

Ammont (VAT eskluża)

D Illumination Limited

€ 3,898.00c

Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandu jitwaqqaf bord li
jaġġudika din l-offerta, liema bord ikun iffurmat mis-Sindku nnifsu bħala
chairman, il-Viċi Sindku Aaron Agius, il-Kunsillier Dr. Christian Zammit u
l-Kunsillier Anthony Attard bħala evaluators u s-Segretarju Ivan Attard
bħala Segretarju tal-Bord.
31.4.4

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li ninsabu għaddejjin bl-aħħar
preparamenti tagħna għall-organizazzjoni ta’ attivitajiet relatati maż-żjara
fix-Xagħra tad-delegazzjonijiet minn Mergo u Chevaigné bejn it-31 ta’
Ottubru u t-3 ta’ Novembru 2017.
Is-Sindku qal li d-delegazzjoni ser tkun tikkonsisti f’ħamsa u għoxrin ruħ
minn Chevaigne’ fi Franza u tmintax-il ruħ minn Mergo fl-Italja. Bħala
parti mill-programm ta’ attivitajiet ser tiġi organizzata konferenza li ser
tittratta diversi temi Ewropej minħabba li l-fatt li din l-attivita’ ser tiġi
iffinanzjata mill-programm Europe for Citizens tal-Unjoni Ewropea. Din ilkonferenza ser issir nhar l-Erbgħa 1 ta’ Novembru 2017 mid-9.00am sal11.00am fiċ-Ċirklu taż-Żgħażagħ.
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Nhar il-Ħamis 2 u l-Ġimgħa 3 ta’ Novembru 2017, ser jiġu organizzati
żjarat kulturali lil diversi postijiet ta’ interess storiku fix-Xagħra u
f’Għawdex fosthom it-Tempji tal-Ġgantija, il-Mitħna Ta’ Kola u ċĊittadella fost l-oħrajn. Is-Sindku qal ukoll li nhar it-Tlieta 31 ta’ Ottubru
ser issir żjara fl-Iskola Primarja tax-Xagħra mid-delegazzjoni ta’ Chevaigné
isir bil-għan li jissaħħu r-rabtiet ta’ ħbiberija bejn l-iskola primarja taxXagħra u dik ta’ Chevaigné.
Is-Sindku Joe Cordina stieden lill-membri kollha tal-Kunsill sabiex
jipparteċipaw f’dan il-programm ta’ attivitajiet.
Il-laqgħa tal-Kunsill ġiet sospiża fis-6.15pm sabiex il-Kunsill seta’
jitkellem mal-W.R. Dun Joseph Bajada li ġie jiddiskuti xi punti malKunsill. Il-laqgħa tkompliet fis-6.25pm.
Wara li l-laqgħa tkompliet, il-Kunsill iddiskuta l-proġett ta’ monument li
jfakkar l-Assedji ta’ Malta, liema monument huwa propost mir-Rev. Dun
Joseph Bajada u maħsub li jsir fi Pjazza l-Vitorja.
Fuq talba tal-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar, il-Kunsill qabel li l-laqgħa
għandha tiġi sospiża sabiex hu flimkien mal-Kunsillier Anthony Attard
ikunu jistgħu jiddeliberaw dwar id-deċiżjoni tagħhom rigward din ilproposta. Il-laqgħa tal-Kunsill tkompliet fis-6.35pm.
Wara li l-laqgħa tkompliet, is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill
qabel unanimament li għandna ninkarigaw lill-Perita Mariella Xuereb
sabiex tipprepara pjanta to scale tal-monument propost bil-għan li dan ilproġett jerġa’ jiġi diskuss fil-laqgħa li jmiss.
31.4.5

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li, bħalma sar fis-snin limgħoddija, għandna norganizzaw numru ta’ attivitajiet biex niċċelebraw
kif jixraq il-festi tal-Milied.
Għaldaqstant, huwa propona u l-Kunsill qabel li għandna norganizzaw
attivita’ soċjali għall-anzjani Xagħrin li jattendu fiċ-Ċentru ta’ Matul il-Jum
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nhar l-Erbgħa 20 ta’ Diċembru mid-9am ‘il quddiem u ikla għallKunsilliera, l-istaff fl-uffiċċju amministrattiv tal-Kunsill u l-ħaddiema talKunsill. Il-Kunsillier Anthony Attard staqsa dwar min huma l-ħaddiema li
jiġu mistiedna għal din l-ikla. Is-Sindku wieġeb li għal din l-attivita’ jiġu
mistiedna dawk kollu li jagħtu l-għajnuna tagħhom fil-ħidma tal-Kunsill.
Is-Sindku Joe Cordina fakkar lill-membri tal-Kunsill li ninsabu għaddejjin
wkoll bil-preparamenti tagħna għall-organizazzjoni tal-Kunċert annwali talMilied bit-tema ‘Sing Nöel’ li ser isir nhar il-Ħamis 28 ta’ Diċembru 2017
fis-7.30pm fil-Knisja Kolleġġjata u Bażilika ta’ Marija Bambina bis-sehem
tal-Kor Schola Cantorum Jubilate.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius talab lill-Kunsill sabiex jikkunsidra l-proposta
tiegħu li jiġi organizzat Christmas Market fi Pjazza l-Vitorja. Dan bil-għan
li nattiraw aktar viżitaturi lokali u barranin lejn ir-raħal tagħna fi żmien ilfesti tal-Milied. Wara diskussjoni, il-Kunsill qabel li din l-attivita’ għandha
tiġi organizzata s-sena li ġejja.
Il-Viċi Sindku Aaron Agius talab lill-Kunsill sabiex jikkunsidra l-proposta
tiegħu li ninkarigaw lill-istazzjon komunitarju tal-Parroċċa tagħna, Radju
Bambina, sabiex jorganizza sessjonijiet ta’ carol singing (irrekordjat) fi
Pjazza l-Vitorja fil-jiem bejn il-15 ta’ Diċembru 2017 u s-7 ta’ Jannar 2018.
Il-Kunsill aċċetta din il-proposta.
31.4.6

Is-Sindku Joe Cordina għamel riferenza għal kumment li għadda fil-laqgħa
tal-Kunsill tat-Tnejn 25 ta’ Settembru 2017 fil-konfront tal-Pulizija meta
qal li ra lill-Pulizija jixorbu fil-ħwienet tal-pjazza fil-jiem tal-festa. IsSindku qal li hu jħoss li dan il-kumment ma kienx f’postu u għaldaqstant
kien qiegħed jirtirah.

31.4.7

Is-Sindku Joe Cordina innota li wara r-riżenja tal-Kunsillier Dr. Joseph
Attard f’Jannar li għadda, ħadd mill-Kunsilliera attwali għadu ma assuma rresponsabbilita’ tad-dekasteru li kellu f’idejh. Fid-dawl ta’ dan, huwa
propona u l-Kunsill qabel li d-dekasteru li kellu l-Kunsillier Dr. Joseph
Attard jgħaddi f’idejn il-Kunsillier Anthony Attard li ġie elett minfloku.
Għaldaqstant, il-Kunsillier Anthony Attard ser ikun responsabbli mill-
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iżvilupp soċjali tal-lokalita, it-turiżmu fix-Xagħra, l-indafa, is-separazzjoni
tal-iskart u l-e-councilling.
31.4.8

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li l-ambaxxatriċi lokali tażżgħażagħ, is-Sinjorina Abigail Farrugia, ma tistax tibqa’ isservi f’din ilkariga minħabba li għalqet l-eta’ ta’ tmintax-il sena. Fid-dawl ta’ dan, huwa
propona u l-Kunsill qabel li għandna noħorġu sejħa biex jinħatar
ambaxxatur lokali ġdid.

31.6

Qari tal-Korrispondenza

31.6.1

E-mail mingħand is-Sur Rueben Said, head ta’ Transport Malta, li fiha qed
jitlob lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra sabiex jinstalla tabelli li jindikaw ilperiklu eżistenti fi Triq tal-Wied tal-Għejun, limiti tax-Xagħra Għawdex.
Is-Segretarju Eżekuttiv innota li dawn it-tabelli diġa’ twaħħlu millkuntrattur Raphael Refalo.

31.6.2

E-mail mingħand Daniel Ciappara, communications coordinator fi ħdan isSegretarjat Parlamentari għall-Gvern Lokali u l-Komunitajiet, li fiha qed
jistieden lis-Sindki, Kunsilliera u Segretarji Eżekuttivi sabiex jibagħtu ssuġġerimenti tagħhom bi tħejjija għall-proċess sħiħ li se jwassal għarRiforma fil-Kunsilli Lokali. Il-Kunsill innota l-kontenut.

31.6.3

E-mail mingħand Vicky Xuereb, Direttur ta’ Eko Għawdex, li fiha qed
tinforma lill-Kunsill Lokali li l-proġett ta’ rijabilitazzjoni tal-Għar ta’
Calypso qiegħed fi stadju fejn qed jitħejjew id-dokumenti neċessarji biex
tiġi sottomessa applikazzjoni mal-Awtorita’ tal-Ippjanar sabiex tiġi
kkonsolidata l-istruttura tal-Għar. Il-Kunsill innota l-kontenut.

31.6.4

E-mail mingħand Nadia Tagliaferro, rappreżentanta tal-kumpanija
Greenpak, li fiha qed tinforma lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra li kien hemm
żieda ta’ 66.16% fl-iskart riċiklabbli li nġabar mir-residenzi tax-Xagħra
matul is-sena 2017.
Wara diskussjoni, is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li
għandna nżidu aktar promozzjoni fost ir-residenti rigward il-ħtieġa tasseparazzjoni tal-iskart biex inżommu r-raħal nadif. Is-Sindku propona

Minuti tal-Kunsill Lokali Ix-Xagħra – Laqgħa Numru 31 – Is-Seba’ Leġislatura

26 ta’ Ottubru 2017

8

wkoll u l-Kunsill qabel li għandna naraw il-possibilita’ li l-Wasterserv
tagħtina ammont ta’ boroż bojod għall-iskart organiku sabiex inqassmuhom
b’xejn lir-residenti. F’każ li t-talba tagħna ma tiġix aċċettata, għandna
niċċekkjaw kemm tiġina l-ispiża f’każ li jkollna nixtru l-boroż bojod aħna u
nqassmuhom lir-residenti.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar kemm-il darba saret laqgħa ma’
rappreżentanti tal-kumpanija Greenpak biex naraw x’benefiċċji joffru bilgħan li nħajru aktar lir-residenti tagħna jisseparaw l-iskart. Is-Segretarju
Eżekuttiv qal li fiż-żmien li l-ex-Kunsillier Dr. Joseph Attard kien
responsabbli mill-indafa fil-lokalita’, kienu saru diversi laqgħat fl-uffiċċju
amministrattiv tal-Kunsill bejn iż-żewġ partijiet. Is-Sindku Joe Cordina qal
li issa li dan id-dekasteru għadda f’idejn il-Kunsillier Anthony Attard, hija
fir-reponsabbilita’ tiegħu li jara li dawn il-laqgħat isiru fuq bażi regolari.
31.6.5

E-mail mingħand l-Onorevoli Dr. Justyne Caruana, Ministru għal
Għawdex, li fiha qed tinforma lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra li bħalissa qed
isir audit tal-latrini pubbliċi kollha ta’ Għawdex u x-xogħlijiet ser jiġu
skedati skont l-eżitu ta’ dan ir-rapport. Il-Kunsill innota l-kontenut.

31.6.6

E-mail mingħand is-Sur Julian Pace Bonello, President tal-Kumitat
Olimpiku Malti, b’informazzjoni dwar l-MOC Sports Awards. Dan ilpremju jingħata lil dak il-Kunsill Lokali li jkun ta l-akbar kontribut lillisport Malti. Applikazzjonijiet jintlaqgħu sa nofsinhar tat-Tnejn 30 ta’
Ottubru 2017. Il-Kunsill innota l-kontenut.

31.6.7

Ittra mingħand Bernice Micallef, rappreżentanta tal-Moviment Kerygma,
b’informazzjoni dwar il-Premju Żagħżugħ tas-Sena li jiġi organizzat bilgħan li joħroġ fil-beraħ l-impenn taż-żgħażagħ b’mod nisrani fis-soċjeta’
Maltija. L-applikazzjonijiet jintlaqgħu sa nofsinhar tal-Ġimgħa 3 ta’
Novembru 2017. Il-Kunsill innota l-kontenut.

31.6.8

E-mail mingħand George Refalo, Segretarju Eżekuttiv tar-Reġjun
Għawdex, b’informazzjoni dwar it-tibdil tal-indirizz tal-uffiċċju
amministrattiv tar-Reġjun Għawdex. Il-Kunsill innota l-kontenut.
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31.6.9

Ċirkulari numru 73/2017 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Pubblikazzjoni tal-Magazine mill-AKL’. Il-Kunsill innota lkontenut. Is-Segretarju Eżekuttiv informa lill-Kunsill li f’din ilpubblikazzjoni għandu jidher artiklu rigward il-Kunċert tal-Milied ‘Sing
Nöel’ organizzat mill-Kunsill Lokali tax-Xagħra.

31.6.10

Ċirkulari numru 28/2017 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali
intitolata ‘L-elezzjoni tal-Kumitat Eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli
Lokali’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

31.6.11

E-mail mingħand Dr. Alessandro Marroni, President ta’ DAN Europe
Foundation, li fiha qed juri x-xewqa tal-Kunsill ta’ Ustica fl-Italja li jibda
rabtiet ta’ ħbiberija mal-Kunsill Lokali tax-Xagħra.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar qal li jagħmel aktar sens li nikkonsolidaw ilftehim eżistenti ta’ ġemellaġġ li għandna mal-Kunsilli barranin ta’ Offida,
San Michele Salentino, Mergo u Chevaigné milli nibdew rabtiet ta’
ħbiberija ġodda. Huwa propona li għandna nagħtu żmien sal-laqgħa li jmiss
tal-Kunsill sabiex naħsbu rigward din it-talba u nieħdu deċiżjoni fuqha. IlKunsillier Anthony Attard issekonda. Il-Viċi Sindku Aaron Agius qal li, flopinjoni tiegħu, din mhix xi talba li timmerita aktar żmien biex tittieħed
deċiżjoni dwarha u għaldaqstant qal li jkun aktar għaqli jekk niddeċiedu
dwarha f’din il-laqgħa. Peress li ma kienx hemm qbil ittieħed vot.
Bi tliet voti favur u tnejn kontra, il-Kunsill iddeċieda li għandna
nikkomunikaw ma’ Dr. Alessandro Marroni u ninfurmawh bl-interess
tagħna li nibdew rabtiet ta’ ħbiberija ġodda mal-Kunsill ta’ Ustica fl-Italja.

31.6.12

Ċirkulari numru 29/2017 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali
intitolata ‘Kuntratti għal Servizzi skont Procurement Policy Note 25.’ IlKunsill innota l-kontenut.

31.6.13

E-mail mingħand George Refalo, Segretarju Eżekuttiv tar-Reġjun
Għawdex, li fiha qed jinforma lill-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex li kull
Kunsill ser jingħata s-somma ta’ € 9615.38c biex jintużaw għal għoti millġdid ta’ asfalt lil toroq li jaqgħu fir-responsabbilita’ tal-Kunsilli Lokali.
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Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li aħna diġa’ applikajna għal
dawn il-fondi biex jintużaw għax-xogħol ta’ rikostruzzjoni tat-tieni parti ta’
Triq Marsalforn.
31.6.14

E-mail mingħand it-team tal-kumpanija Green MT li fiha qed tingħata
informazzjoni dwar il-kampanja bl-isem ‘Tetra għall-Istrina’ li għandha lgħan li żżid ir-riċiklaġġ u s-separazzjoni tal-iskart tal-ippakkeġġjar. L-idea
ta’ din il-kampanja hija li jinġabru kemm jista’ jkun kartun tal-ħalib u
juices u Green MT ser tagħti € 60 donazzjoni għal kull tunnellata ta’
materjal li jinġabar bejn it-18 u s-26 ta’ Novembru 2017. Il-Kunsill qabel li
għandna nipparteċipaw f’din l-inizjattiva.

31.6.15

E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali b’informazzjoni dwar il-Premju
Nazzjonali għal Appoġġ lill-Intrapriża mniedi mill-Ministeru għallEkonomija, l-Investiment u n-Negozji ż-Żgħar. Il-Kunsill innota l-kontenut.

31.6.16

Ċirkulari numru 74/2017 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘EDIC Publication – I Love Leftovers’. Il-Kunsill innota lkontenut.

31.6.17

Ċirkulari numru 75/2017 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Pink October – MJCL’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

31.6.18

Ċirkulari numru 76/2017 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Young leaders Forum, Valletta, Malta 20-21 November 2017’. IlKunsill innota l-kontenut.

31.6.19

E-mail mingħand Frances Marvic Galea li fiha qed iressaq suġġeriment lillKunsill sabiex ikun jista’ jorganizza kors fil-lingwa Maltija għar-residenti
barranin. Il-kors ikun jikkonsisti fi ħmistax-il lezzjoni ta’ siegħa u nofs kull
waħda. Il-Kunsill qabel li dan il-kors għandu jiġi organizzat.

31.6.20

E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali b’informazzjoni dwar Avviżi
Legali 268/2017 u 269/2017 li jemendaw ir-Regolamenti Finanzjarji talKunsilli Lokali. Dawn l-avviżi jidħlu fis-seħħ fid-data li jistabilixxi lMinistru responsabbli għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali permezz ta’
avviż fil-Gazzetta tal-Gvern. Il-Kunsill innota l-kontenut.
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31.6.21

Ċirkulari numru 77/2017 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Inizjattiva fil-Jum Dinji tat-Tfal’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

31.6.22

Ċirkulari numru 78/2017 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Riċeviment tal-Milied’. Dan ser isir nhar il-Ħamis 28 ta’
Diċembru u għalih ser ikunu mistiedna l-Kunsilliera u s-Segretarji
Eżekuttivi. Il-Kunsill innota l-kontenut.

31.6.23

Ittra mingħand Sr. Michela Calleja li fiha qed titlob il-kollaborazzjoni talKunsill Lokali fl-organizazzjoni ta’ attivita’ kulturali li ser issir nhar is-Sibt
28 ta’ Ottubru 2017 fil-pjazza quddiem il-Knisja ta’ Ġesu’ Nazzarenu.
Is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li għandna nikkollaboraw florganizazzjoni ta’ din l-attivita’ bi spiża li ma teċċedix is-somma ta’ € 300.

31.6.24

Ċirkulari numru 79/2017 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Inizjattiva ‘Tetra għall-Istrina’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

31.6.25

Ċirkulari numru 80/2017 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Minuti tal-Laqgħa Plenarja, 30 ta’ Settembru 2017, db San
Antonio’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

31.6.26

E-mail mill-Uffiċċju tal-President b’informazzjoni dwar il-President’s
Solidarity Fun Run 2017 li ser issir nhar il-Ħadd 19 ta’ Novembru 2017. IlKunsill innota l-kontenut.

31.6.27

E-mail mingħand Charlene Mercieca Magro, rappreżentanta tal-kumpanija
Greenpak, b’informazzjoni dwar il-kampanja ‘Nirriċikla għall-Istrina... kull
tapp tal-plastik jgħodd’. Il-Kunsill qabel li għandna nipparteċipaw f’din linizjattiva.

31.6.28

Ċirkulari numru 81/2017 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Laqgħa tas-Sindki, 15 u 16 ta’ Diċembru 2017, Grand Hotel
Mġarr Għawdex’. Il-Kunsill qabel unanimament li s-Sindku Joe Cordina
għandu jattendi għal din il-konferenza għan-nom tal-Kunsill.
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31.6.29

E-mail mingħand Daniel Ciappara, uffiċjal fi ħdan is-Segretarjat
Parlamentari għall-Gvern Lokali u Komunitajiet, b’informazzjoni dwar ilkampanja ‘Sejħet is-Siġar’ li għandha l-għan ewlieni li titqajjem kuxjenza
fost it-tfal dwar l-importanza li għandhom is-siġar. Il-Kunsill innota lkontenut.

31.6.30

E-mail mingħand is-Sur John Borg, Segretarju Permanenti fi ħdan ilMinisteru għal Għawdex, li fiha qed jinforma lill-Kunsill Lokali li lMinisteru għal Għawdex qed joffri s-somma ta’ € 500 bħala għajnuna
finanzjarja fl-organizazzjoni tal-Kunċert tal-Milied organizzat mill-Kunsill
Lokali fit-28 ta’ Diċembru li ġej. Il-Kunsill innota l-kontenut.

31.6.31

E-mail mingħand is-Sur Adrian Mifsud, Direttur responsabbli għallKunsilli Lokali, li fiha qed jinforma lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra li dDipartiment approva l-estensjoni tal-ħatra tas-Sinjorina Manolita Farrugia
bħala Deputat Segretarju Eżekuttiv b’effett mill-4 ta’ Ottubru 2017. IlKunsill innota l-kontenut.

31.6.32

Ċirkulari numru 30/2017 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali
intitolata ‘Twettiq ta’ proġetti utli għall-komunita’ bla spejjeż għallKunsilli Lokali’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

31.6.33

E-mail mingħand Ms. Chariklia Bogiati, rappreżentata tal-Kummissjoni
Ewropea, li fiha qed tinforma lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra li hi ser tkun
preżenti għan-nom tal-istess Kummissjoni waqt l-attivita’ li ser issir għaddelegazzjoni minn Mergo fl-Italja u Chevaigné fi Franza nhar il-Ħamis 2 ta’
Novembru 2017. Il-Kunsill innota l-kontenut.

31.6.34

Ċirkulari numru 82/2017 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Reġistrazzjoni għas-sit elettroniku tal-Awtorita’ tal-Ippjanar’. IlKunsill qabel li s-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard għandu jingħata aċċess
għal dan is-sit biex ikun jista’ jara l-korrispondenza li tibgħat l-Awtorita’
tal-Ippjanar minn żmien għal żmien.

31.6.35

Ittra mingħand is-Sur Adrian Mifsud, Direttur responsabbli għall-Kunsilli
Lokali, li fiha qed jinforma lill-Kunsill li d-Dipartiment għall-Gvern Lokali
qed jikkommetti ruħu li jagħti lill-Kunsill Lokali tagħna s-somma ta’ € 800
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f’għajnuna għal-Librerija tal-Kunsill Lokali. Ix-xiri tal-kotba jrid isir sa
nofs Novembru 2017. Is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard innota li x-xiri ta’
dawn il-kotba diġa’ sar mill-Assistant Principal Josephine Sultana.
31.6.36

E-mail mingħand Camilla Appelgren li fiha qed tistieden lill-Kunsill Lokali
tax-Xagħra sabiex jipparteċipa f’inizjattiva ta’ tindif li ser issir madwar
Malta u Għawdex bħala parti mill-Earth Day li ser tiġi ċċelebrata fit-22 ta’
April 2018. Il-Kunsill għandu jirreġistra l-interess tiegħu sad-9 ta’
Novembru li ġej. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li
għandna nipparteċipaw f’din l-inizjattiva.

31.6.37

E-mail mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li fiha l-Kunsilli Lokali qed jiġu
infurmati li l-Awtorita’ Maltija tal-Komunikazzjoni qed toffri prezz speċjali
ta’ € 280 fis-sena għal kull servizz ta’ wi-fi f’dawk il-libreriji li jixtiequ li
jinvestu f’dan is-servizz. Is-Segretarju Eżekuttiv innota li l-librerija
pubblika ‘Patri Ġiġi Camilleri SJ’ amministrata mill-Kunsill Lokali tagħna
diġa’ qed toffri dan is-servizz lir-residenti.

31.6.38

E-mail mingħand il-Malta Girl Guides Association li fiha din lAssoċjazzjoni qed tistieden lis-Sindku u lill-Kunsilliera sabiex jattendu għal
gala dinner li ser isir nhar is-Sibt 25 ta’ Novembru 2017 bħala parti minn
kampanja għall-prevenzjoni tal-vjolenza kontra s-sess femminili. Il-Kunsill
innota l-kontenut.

31.6.39

Ċirkulari numru 83/2017 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Commonwealth Local Government Conference 2017’. Il-Kunsill
innota l-kontenut.

31.6.40

E-mail mingħand George Refalo, Segretarju Eżekuttiv tar-Reġjun
Għawdex, li fiha qed jistieden lis-Sindku, il-Kunsillliera u s-Segretarji
Eżekuttivi tal-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex sabiex jattendu għaċċelebrazzjonijiet ta’ Jum Għawdex li ser isiru nhar is-Sibt 28 u l-Ħadd 29
ta’ Ottubru 2017 fil-Belt Victoria. Il-Kunsill innota l-kontenut.

31.6.41

E-mail mingħand Andrea Santoro, rappreżentant tal-Kunsill ta’ San
Michele Salentino fl-Italja, li fiha qed jitlob il-parteċipazzjoni tal-Kunsill
Lokali tax-Xagħra fl-organizazzjoni tal-proġett ‘MED.PRO.FIGS –
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Mediterranean Network for the valorisation of rural tourism products and
gastronomy figs delights’. Dan il-proġett ser jiġi sottomess taħt ilprogramm ENI CBC MED tal-Unjoni Ewropea f’Diċembru li ġej.
Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nidħlu bħala
partners f’dan il-proġett bil-għan li nkomplu nsaħħu r-rabtiet ta’ ħbiberija
mal-Kunsilli Lokali barranin li huma membri tal-ficusnet.
31.6.42

Ċirkulari numru 31/2017 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali
intitolata ‘Proċedura stabbilita għal meta jinbidel Segretarju Eżekuttiv ta’
Kunsill Lokali’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

31.7

Ilmenti mir-residenti

31.7.1

Talba mingħand Loreto Portelli ta’ 14, Triq Masri, sabiex jitnaddaf l-isqaq
li hemm maġenb ir-residenza tiegħu bil-possibilita’ li tinkixef il-bokka li
tinsab hemmhekk. Il-Kunsill qabel li għandna niċċekkjaw mar-resident
dwar x’qed jitlob eżattament.

31.7.2

Talba mingħand Joseph Haber ta’ ‘Cupid’s Heart’, Triq Ġuże’ Micallef,
Victoria, sabiex jitneħħa l-arblu tad-dawl li jinsab mar-residenza numru
113, Triq Bullara, minħabba żvilupp tal-bini li ser isir. Il-Kunsill qabel li
għandna nressqu din it-talba għall-approvazzjoni tal-Korporazzjoni
Enemalta.

31.7.3

Talba mingħand Tania Vella ta’ ‘Il-Venew’, Triq Ġnien Imrik, sabiex issir
1.5 keep clear għad-disabled quddiem il-bieb tar-residenza tagħha. IlKunsill qabel li għandna nressqu din it-talba għall-approvazzjoni ta’
Transport Malta.

31.7.4

Talba mingħand Chris Cassar ta’ ‘Dar Peppin’, Triq Marsalforn, sabiex
titqaxxar u tiġi livellata l-parti tat-triq quddiem ir-residenza tiegħu. IsSindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nitolbu stima taxxogħlijiet mingħand il-Perit Edward Scerri.
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31.7.5

Talba mingħand Emmanuel Borg ta’ 37, Triq Jannar, sabiex isiru sinjali li
jipprojbixxu l-ipparkjar quddiem ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill qabel li
għandna nressqu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

31.7.6

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex (i) titranġa rampa
miksura fil-belvedere ta’ San Marzjal bil-għan li tkun aċċessibbli għallpersuni li jużaw is-siġġu tar-roti u (ii) jsiru sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar
quddiem din ir-rampa. Il-Kunsill qabel li fir-rigward ta’ talba (i) ix-xogħol
għandu jsir filwaqt li għandna nressqu t-talba (ii) għall-approvazzjoni ta’
Transport Malta.

31.7.7

Talba mingħand Emmanuel Portelli ta’ 97, Triq Franġisk Camilleri, sabiex
jitranġa ħajt tal-kantun li qiegħed iżomm it-triq fl-inħawi ta’ Għajn Xejba.
Ir-resident qed jitlob ukoll li dan il-ħajt jiżdied b’żewġ filati. Il-Kunsill
qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

31.7.8

Talba mingħand Victoria Farrugia ta’ 20, Triq Jannar, sabiex titranġa lbankina quddiem ir-residenza tagħha. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.

31.7.9

Talba mingħand Paul Grima ta’ ‘Pawlu ta’ Malta’, 6, Triq Għonqa, sabiex
jitranġa ħajt imwaqqa’ fi Triq Għajn Ħosna. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir.

31.7.10

Talba mingħand Frans Borg ta’ 33, Triq it-Tilliera, Sannat, sabiex jitranġa
ħajt tas-sejjieħ imwaqqa’ ħdejn ir-residenza 16 fi Triq Masri. Il-Kunsill
qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

31.7.11

Talba mingħand Silvio Masini ta’ 1, Triq Qasam ta’ Dun Anton, sabiex
titbaxxa l-bankina quddiem ir-residenza tiegħu peress li ma jistax idaħħal
il-vettura tiegħu fil-garaxx. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

31.7.12

Talba mingħand Michael Sacco ta’ ‘Casa Francesco’, Triq Brieret, sabiex
titranġa s-sleeping police li hemm fi Triq it-Tafla minħabba li qiegħda
tinqala’. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.
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31.7.13

Talba mingħand Benny Saliba ta’ 58, Triq il-Mitħna, sabiex jinżabru s-siġar
li hemm fi Triq l-Imqades viċin it-Tempji tal-Ġgantija. Il-Kunsill qabel li
dan ix-xogħol għandu jsir.

31.7.14

Talba mingħand Rita Xuereb ta’ 28, Triq Gajdoru, sabiex titranġa r-rampa
biex tidħol ġos-sqaq quddiem il-belvedere ż-żgħir ta’ Triq Gajdoru u
jitpoġġa ftit siment mal-gradilja li hemm fil-post. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir.

31.7.15

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex titwaħħal palma oħra
minflok dik li nqalgħet fi Triq Ta’ Ħamet peress li kienet infettata. IsSindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nitkellmu masSur Charlie Vella biex naraw il-possibilita’ li jagħtina siġra tal-palm millgħelieqi tiegħu. F’każ li t-talba tagħna ma tiġix aċċettata, għandna
niċċekkjaw mad-Dipartiment tal-Agrikultura fi ħdan il-Ministeru għal
Għawdex.

31.7.16

Talba mingħand Francis Mifsud ta’ ‘Ta’ Rita’, Triq Ta’ Ġorf, sabiex isir
xogħol ta’ patching fis-sqaq li hemm maġenb ir-residenza tiegħu. Il-Kunsill
qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

31.7.17

Talba mingħand Joseph Portelli ta’ Triq Ġnien Imrik sabiex jitranġa ħajt
tal-kantun imwaqqa’ fi Triq il-Marġa. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.

31.7.18

Talba mingħand Charles Bajada ta’ 17A, ‘Mikiel ta’ Karnien’, Triq Ġnien
Imrik, sabiex titranġa l-mera li hemm fi Triq Ġnien Imrik maġenb il-Ġebla
ta’ Sansuna. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

31.7.19

Talba mingħand il-Gozo Bus Owners Association sabiex isiru sinjali li
jipprojbixxu l-ipparkjar f’partijiet minn Triq Ta’ Ġorf minħabba li l-karozzi
tal-linja qed isibu diffikulta’ biex jgħaddu minn hemmhekk minħabba lvetturi li jkun hemm ipparkjati fuq iż-żewġ naħat tat-triq. Il-Kunsill qabel li
għandna nressqu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.
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31.7.20

Talba mingħand is-Sindku Joe Cordina sabiex isir xogħol ta’ tindif ta’ Triq
Għajn Ħosna bl-użu tal-bobcat. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu
jsir.

31.7.21

Talba mingħand l-iskrivana tal-Kunsill Manolita Farrugia sabiex jinxtraw
siġġijiet ġodda għall-uffiċċju amministrattiv u għal-librerija pubblika. Dan
wara talba li saret mill-uffiċjali tal-OHSA waqt l-aħħar spezzjoni li saret filbini tal-Kunsill. Il-Kunsill qabel li dawn is-siġġijiet għandhom jinxtraw
biex hekk inkunu konformi mar-regolamenti tas-saħħa u s-sigurta’ fuq ilpost tax-xogħol.

31.7.22

Suġġeriment mingħand l-iskrivana tal-Kunsill Manolita Farrugia sabiex
issir lapida jew monument f’sit pubbliku sabiex fuqha jitniżżlu l-ismijiet
tal-persuni li ħadu u dawk li għad iridu jirċievu l-unur ta’ ‘Ġieħ ix-Xagħra’
imniedi mill-Kunsill. Il-Kunsill qabel li din il-proposta għandha tiġi
diskussa aktar ‘il quddiem.

31.7.23

Talba mingħand Nancy Custò ta’ ‘Villa Romana’, Triq Ta’ Gajdoru, sabiex
(i) tiġi installata bozza ġdida faċċata tal-belvedere fil-parti ta’ isfel ta’ Triq
Gajdoru u (ii) titranġa t-triq fejn toqgħod hi minħabba li tinsab fi stat ħażin.
Rigward talba (i) il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir u rigward
talba (ii) il-Kunsill qabel li għandna ninkludu din it-triq fil-lista ta’ toroq li
għandna ngħaddu lill-Awtorita’ tat-Toroq li ser titwaqqaf mill-Gvern
Ċentrali.

31.7.24

Talba mingħand Ġiġa Sultana ta’ 97, Triq it-Tiġrija, sabiex tiġi installata
bozza ġdida quddiem din ir-residenza minħabba li fil-parti ta’ din it-triq
hemm ħafna dlam. Il-Kunsill qabel li din il-bozza għandha tiġi installata.

31.7.25

Talba mingħand Rosarja Camilleri ta’ 36, Triq Liberat Grech, sabiex issir
reserved parking bay għad-disabled quddiem ir-residenza tagħha. Il-Kunsill
qabel li għandna nressqu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport
Malta.
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31.7.26

Talba mingħand Emmanuel J. Farrugia ta’ N.B., Triq Ta’ Brieret, sabiex
isir shifting ta’ bozza li hemm ma’ arblu quddiem ir-residenza tiegħu peress
li dan l-arblu ser jiġi rilokat fil-jiem li ġejjin. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir.

31.7.27

Talba mingħand Victor Bigeni ta’ 84, Triq Sant’Anton, sabiex (a) isiru
sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar mal-bankina fil-kantuniera bejn Il-Loġġa
Boutique u Triq Tas-Sruġ u (b) issir keep clear maġenb Il-Loġġa Boutique
fil-bidu ta’ Triq Tas-Sruġ. Il-Kunsill qabel li għandna nressqu din it-talba
għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

31.7.28

Talba mingħand il-Kan. Dun Ġwann Sultana, Rettur tal-Knisja ta’
Sant’Anton Abbati, sabiex isiru sitt toqob għall-antarjoli fi Triq
Sant’Anton. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

31.7.29

Talba mingħand il-Kan. Dun Anton Refalo Rapa, Rettur tal-Knisja ta’
Ġesu’ Nazzarenu, sabiex jinżebgħu l-fanali li hemm fuq iz-zuntier talKnisja. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

31.7.30

Talba mingħand Victor Attard ta’ Trejqet Ġorġ Cini sabiex titranġa l-parti
tat-triq li tmiss mar-residenza tiegħu minħabba li qed jidħol l-ilma fid-dar laktar meta tagħmel ix-xita. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

31.7.31

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex titqaxxar parti minn
Triq l-Arċipriet Ġużepp Diacono u parti minn Triq it-Tiġrija quddiem irresidenza ta’ John Galea. Il-Kunsill qabel li għandna nġibu stima ta’ dawn
ix-xogħlijiet qabel nipproċedu.

31.7.32

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex isiru sinjali li
jipprojbixxu l-ipparkjar fil-bidu ta’ Triq it-Tiġrija quddiem in-Nuance
Flower Shop u jaslu sa quddiem Trejqet Ġorġ Cini. Il-Kunsill qabel li
għandna nressqu din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.
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31.7.33

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex isir xogħol ta’ patching
fi Trejqet Ġorġ Cini. Il-Kunsill qabel li għandna nġibu stima ta’ dan ixxogħol qabel nipproċedu.

31.7.34

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex jitranġaw il-ħitan tassejjieħ fi Triq is-Sellum u Triq San Marzjal. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir mill-ħaddiema assenjati mal-Kunsill.

31.7.35

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex isir xogħol ta’ restawr
fuq l-istatwa tal-Madonna tal-Karmnu li tinsab fil-bajja tar-Ramla l-Ħamla
u n-niċċa tal-Madonna tal-Erwieħ fi Triq il-Knisja fuq ir-riħ taċ-ċimiterju
parrokkjali. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna
nirreferu din it-talba lill-Fondazzjoni Wirt Għawdex.

31.7.36

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex isir xogħol ta’ qtugħ ta’
ħaxix u tindif fi Triq il-Knisja u Triq is-Sellum. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir mill-ħaddiema assenjati mal-Kunsill.

31.7.37

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex jinżebagħ il-ħajt
quddiem il-playing field ta’ Vjal it-Tmienja ta’ Settembru. Il-Kunsill qabel
li dan ix-xogħol għandu jsir.

31.7.38

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex titranġa l-bankina filbidu ta’ Vjal it-Tmienja ta’ Settembru fejn hemm l-arbli tal-Qaċċa. IlKunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

31.7.39

Ilment mingħand il-Kunsillier Dr. Christian Zammit rigward is-sitwazzjoni
ta’ parking illegali fi Pjazza l-Vitorja b’mod partikolari fil-weekend. Wara
diskussjoni, is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna
nitolbu s-servizz ta’ gwardjan lokali nhar il-Ħadd 29 ta’ Ottubru 2017 mill10.00am sa nofsinhar biex naraw li ma jħallix karozzi ipparkjati ħażin filpjazza.

31.7.40

Talba mingħand il-Kunsillier Dr. Christian Zammit sabiex isir xogħol ta’
tindif fil-Wied ta’ Żejta fil-limiti tal-lokalita’ tagħna. Il-Kunsill qabel li
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għandna nressqu din it-talba għall-attenzjoni tal-intervention team fi ħdan
il-Ministeru għal Għawdex.
31.7.41

Talba mingħand il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar għan-nom tas-Sur Brian
Hughes, residenti fi Triq Ġużeppi Grech, sabiex (i) jitnaddaf l-iskart mormi
f’għalqa quddiem ir-residenza tiegħu; (ii) jogħla l-boundary wall tal-istess
għalqa; (iii) issir korrezzjoni tat-tabella li turi meta jinġabar l-iskart
domestiku u (iv) jsiru tabelli li juru li hemm CCTV cameras f’din it-triq.
Rigward talba (i) is-Sindku qal li x-xogħol ta’ tindif diġa’ sar. Fir-rigward
ta’ talbiet (ii), (iii) u (iv), il-Kunsill qabel li dawn ix-xogħlijiet għandhom
isiru.

31.7.42

Talba mingħand il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar sabiex isir xogħol ta’ tindif
fil-ġnien pubbliku quddiem il-Mitħna Ta’ Kola. Is-Sindku Joe Cordina
wieġeb li dan ix-xogħol diġa’ qed isir b’mod regolari mill-ħaddiema
assenjati mal-Kunsill.

31.7.43

Ilment mingħand il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar sabiex jitranġaw ic-CCTV
camearas li hemm ħdejn il-bring-in-sites fil-bidu ta’ Triq Għajn Damma.
Il-Kunsill qabel li din il-camera ser issir iżda bħalissa qed nistennew DNO
min-naħa tal-Awtorita’ tal-Ippjanar.

31.7.44

Talba mingħand il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar għan-nom ta’ diversi
residenti sabiex, kull meta ssir attivita’ fir-raħal tagħna li minħabba fiha
jingħalaq l-aċċess għal-lokalita’ minn Vjal it-Tmienja ta’ Settembru, Triq
San Marzjal issir one way ‘l isfel biss. Dan sabiex ma tinħoloqx konġestjoni
qawwija tat-traffiku. Il-Kunsill qabel ma’ dan. Is-Sindku propona u lKunsill qabel li meta jiġri hekk, għandha titwaħħal tabella ħdejn il-Wied ta’
Żejta biex tindika li l-uniku aċċess għax-Xagħra jkun minn Triq is-Sellum.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar il-mozzjoni numru 163 li ressaq
nhar il-Ġimgħa 20 ta’ Ottubru 2017 biex tiġi diskussa f’din il-laqgħa. Huwa
qal li din il-mozzjoni ġiet preżentata sitt ijiem qabel id-data tal-lum u
għaldaqstant qed jeżiġi li din il-mozzjoni għandha tiġi diskussa fil-laqgħa
tal-lum.
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Is-Sindku Joe Cordina wieġeb li l-aġenda għal-laqgħa tal-lum ġiet
iċċirkolata lill-Kunsilliera kollha mis-Segretarju Eżekuttiv nhar il-Ġimgħa
20 ta’ Ottubru fid-9.00am filwaqt li l-mozzjoni tressqet dakinhar fl-4.12pm.
Is-Sindku qal li peress li l-mozzjoni ma kinitx imniżżla fl-aġenda misSegretarju Eżekuttiv minħabba li din waslet wara li laħqet ħarġet l-aġenda,
il-mozzjoni ma tistax tiġi diskussa llum.
Is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard informa lill-Kunsill li din kienet lewwel darba kemm ilu Segretarju Eżekuttiv tal-Kunsill li ġrat xi ħaġa
simili, fejn mozzjoni ġiet preżentata wara li tkun diġa’ ħarġet l-aġenda. IsSegretarju Eżekuttiv qal li dakinhar stess kiteb lill-Monitoring Unit fi ħdan
id-Dipartiment tal-Gvern biex jagħtih gwida dwar kif għandu jipproċedi
f’dan il-każ. Is-Segretarju qal li jħossu diżappuntant li minkejja li għaddiet
kważi ġimgħa minn meta kiteb lid-Dipartiment, għadu ma rċiviex gwida
ċara dwar kif għandu jipproċedi f’dan il-każ. Huwa informa lill-Kunsill li
ser jikteb lid-Direttur tal-Gvern Lokali, Adrian Mifsud, biex jinfurmah
b’dan.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar baqa’ jsostni li din il-mozzjoni għandha tiġi
diskussa f’din il-laqgħa kif effettivament ġara f’każ wieħed li ġara fix-xahar
ta’ Marzu. Is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard qal li hu ma jiftakarx dwar
dan il-każ u talab lill-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar sabiex jibgħatlu lkorrispondenza relatata. Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar qal li ser jibgħatlu
l-korrispondenza u li ser iżomm lis-Segretarju Eżekuttiv responsabbli għal
dan il-fatt għax skont hu, is-Segretarju kellu jressaq il-mozzjoni għaddiskussjoni fil-laqgħa tal-lum. Is-Sindku Joe Cordina qal lis-Segretarju
Eżekuttiv sabiex ma jħallix lill-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar jintimidah filqadi ta’ dmirijietu. Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar qal li jixtieq jikkjarifika
li hu bl-ebda mod ma hu qed jintimida lis-Segretarju Eżekuttiv pero’ sSindku sostna l-pożizzjoni tiegħu.
Is-Sindku qal li l-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar qed jikser l-ordnijiet
permanenti meta jqum jitkellem mingħajr ma għandu l-permess tas-sedja u
għaldaqstant talbu sabiex jieqaf jitkellem ħalli jkun jista’ jkompli bil-punt
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tiegħu. Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar qal li s-Sindku Joe Cordina qed
jabbuża mill-poter li tagħtih il-Liġi u sostna li ħadd mhu ‘l fuq mil-Liġi.
Huwa qal li saret prassi f’dan il-pajjiż li kulħadd ikun ‘l fuq mil-Liġi.
Is-Sindku Joe Cordina qal li din il-mozzjoni ser titressaq għad-diskussjoni
fil-laqgħa li jmiss. Huwa qal li l-Kunsilliera Dr. Kevin Cutajar u Anthony
Attard kellhom żmien biżżejjed sabiex iressqu l-mozzjoni tagħhom u ma
kellhomx għalfejn iħallu sal-aħħar siegħa permessa mil-Liġi biex jagħmlu
dan. Huwa qal li dan ġara sabiex jaqilgħu l-inkwiet fil-Kunsill.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar sostna li dan huwa każ ta’ abbuż ta’ poter
min-naħa tas-Sindku u li din l-istorja mhix ser tieqaf hawn.
31.8

Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-iskeda ta’ pagamenti

31.8.1

Is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard ippreżenta lill-membri tal-Kunsill illista ta’ pagamenti għall-konsiderazzjoni u l-approvazzjoni tagħhom.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar għamel riferenza għal e-mail li bagħat
f’Lulju għan-nom tiegħu u tal-Kunsillier Anthony Attard b’riferenza għallformat tal-iskeda tal-pagamenti.
Is-Sindku Joe Cordina reġa’ sostna l-pożizzjoni tiegħu li l-format kif
preżentat huwa dak mibgħut lilna mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali u
għaldaqstant iħoss li m’għandux jinbidel.
Il-Kunsilliera Dr. Kevin Cutajar u Anthony Attard qalu wkoll li ser
jivvutaw kontra din l-iskeda minħabba l-pagament li ser jingħata lil
Anthony Galea għal rimbors ta’ fuel għal kiri ta’ trakk li jintuża għal
xogħol tal-Kunsill. Is-Sindku qal li, skont ma ġie deċiż f’laqgħat preċedenti
tal-Kunsill, it-tender għall-kiri ta’ trakk kellu jiġi kkanċellat minħabba li lofferti sottomessi ma kinux technically compliant. Ser naraw x’fondi jista’
jkun hemm minn skemi jew programmi speċjali sabiex il-Kunsill ikun jista’
jixtri trakk biex jintuża waqt ix-xogħol tiegħu.
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Peress li ma kienx hemm qbil dwar dan, ittieħed vot. Bi tliet voti favur
(Sindku Joe Cordina, il-Viċi Sindku Aaron Agius u l-Kunsillier Dr.
Christian Zammit) u tnejn kontra (il-Kunsilliera Dr. Kevin Cutajar u
Anthony Attard), l-iskeda ta’ pagamenti ġiet approvata.
31.9

Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss

31.9.1

Il-laqgħa tal-Kunsill intemmet fit-8.00pm u ġiet aġġornata b’mod unanimu
għal nhar it-Tnejn 27 ta’ Novembru 2017 fil-5.30pm b’aġenda li tkun
komunikata aktar ‘il quddiem.

IFFIRMATA
Joe Cordina
Sindku
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