MINUTI
Laqgħa tal-Kunsill Lokali Ix-Xagħra
Is-Seba’ Leġislatura
Laqgħa Numru Tnejn u Tletin (32)
27 ta’ Novembru 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
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Minuti
Is-Sindku Joe Cordina ippresieda l-laqgħa.
32.1

Qari tal-ittri ta’ apoloġiji

32.1.1

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

32.2

Qari, Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti

32.2.1

Il-Kunsill approva bi tliet voti favur u tnejn kontra l-minuti tal-laqgħa
numru 342 li saret nhar il-Ħamis 26 ta’ Ottubru 2017 wara li jsiru lkorrezzjonijiet 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 32.4 tiġi diskussa issa.

32.4

Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsilliera

32.4.1

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.

32.4.2

Il-Kunsillier Dr. Christian Zammit staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp
fuq it-talba li għamilna lill-Ministeru għal Għawdex rigward il-ħtieġa
urġenti li jsir ix-xogħol ta’ asfaltar neċessarju ta’ Triq Għajn Ħosna. IsSindku wieġeb li sa issa għadna ma smajna xejn dwar dan il-proġett u
għaldaqstant ser nibagħtu reminder.

32.4.3

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 infurmatna li lproġett ta’ rijabilitazzjoni ta’ dan l-Għar qiegħed fi stadju fejn qed jitħejjew
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id-dokumenti neċessarji biex tiġi sottomessa applikazzjoni mal-Awtorita’
tal-Ippjanar sabiex tiġi kkonsolidata l-istruttura tal-Għar.
32.4.4

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 Joe
Cordina wieġeb li din il-laqgħa ser issir nhar l-Erbgħa 10 ta’ Jannar 2018
fl-10am fil-Ministeru tal-Ambjent f’Malta.

32.4.5

Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar xi żvilupp kien hemm fuq ittalba li għamilna lill-kumpanija Wasteserv sabiex naraw il-possibilita’ li
ningħataw numru ta’ boroż bojod għall-iskart organiku bil-għan li nkunu
nistgħu nqassmuhom lir-residenti. Is-Sindku wieġeb li dwar din it-talba
tagħna għadna qed nistennew risposta u għaldaqstant ser nibagħtu
reminder.

32.4.6

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.

32.4.7

Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq
it-talba li saret mill-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex ir-rampa fil-belvedere
ta’ Triq San Marzjal issir aktar aċċessibbli għall-persuni anzjani u dawk
b’diżabilita’. Is-Sindku wieġeb li dan ix-xogħol jinsab imdaħħal fil-lista ta’
bankini pendenti li għandhom isiru mill-kuntrattur George Xerri.

32.4.8

Il-Kunsillier Anthony Attard staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq
id-deċiżjoni tal-Kunsill li jintalab is-servizz tal-gwardjani lokali sabiex
jimmaniġġjaw it-traffiku fi Pjazza l-Vitorja nhar ta’ Ħadd filgħodu. IsSindku Joe Cordina wieġeb li irċivejna korrispondenza min-naħa tal-LESA
fejn din infurmatna li l-gwardjani lokali ma jaħdmux nhar ta’ Ħadd u
għaldaqstant ser nitolbu laqgħa magħhom sabiex naraw kif din issitwazzjoni tista’ tiġi riżolta.
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32.4.9

Il-Kunsillier Anthony Attard staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq
ix-xogħol ta’ installazzjoni ta’ bollards sabiex jipproteġu t-taraġ tazzuntier tal-Knsja Bażilika ta’ Marija Bambina. Is-Sindku Joe Cordina
wieġeb li ser ninkariga lill-Perita Mariella Xuereb sabiex tagħmel kuntatt
mal-Arċipriet tal-Parroċċa biex naraw kif l-aħjar li nipproċedu f’dan irrigward.

32.4.10

Il-Kunsillier Anthony Attard staqsa dwar jekk kienx hemm xi żvilupp fuq
id-deċiżjoni tal-Kunsill li tintalab stima mingħand inġinier għal xogħol ta’
bdil ta’ dawl mal-koppla tal-Bażilika ta’ Marija Bambina. Is-Sindku Joe
Cordina wieġeb li l-istima li bagħtilna l-inġinier Mario Galea teċċedi lbudget li għandu l-Kunsill f’dan ir-rigward u għaldaqstant ser nitkellmu
mal-Arċipriet tal-Parroċċa biex naraw x’metodi alternattivi jista’ jkun
hemm biex din is-sitwazzjoni tiġi riżolta.
Il-laqgħa tal-Kunsill ġiet sospiża fis-5.50pm sabiex il-Kunsill seta jitkellem
mal-Arċipriet tal-Parroċċa Mons. Carmelo Refalo, żewġ rappreżentanti
mix-Xagħra Historical Re-enactment Organisation u tliet residenti li ġew
jiddiskutu xi punti mal-Kunsill. Il-laqgħa tkompliet fis-7.15pm.

32.3

Komunikazzjonijiet tas-Sindku

32.3.1

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li x-xogħol ta’ rikostruzzjoni tattieni parti ta’ Triq Marsalforn jinsab fl-aħħar fażijiet tiegħu. Huwa qal li lkont finali iċċertifikat mill-Perit responsabbli minn dan il-proġett huwa
stmat li jkun f’idejna sal-aħħar ta’ din il-ġimgħa sabiex hekk inkunu
nistgħu nibagħtuh lid-Dipartiment tal-Gvern Lokali biex isir il-ħlas.

32.3.2

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li sad-data tal-għeluq tassottomissjoni tal-offerti għas-servizz tal-bexx tas-siġar tal-palm fil-lokalita’
tagħna (it-Tnejn 13 ta’ Novembru 2017 fl-10.00am), kien hemm dawn ilkumpaniji li tefgħu l-offerti tagħhom kif ġej:
Isem tal-kumpanija

Ammont
(VAT eskluża)

Xerri’s Landcaping Co. Limited

€ 5760.00c
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Environmental
Limited

Landscaping

and

Consortium € 7200.00c

Is-Sindku Joe Cordina qal li l-bord ta’ aġġudikazzjoni li twaqqaf fil-laqgħa
preċedenti tal-Kunsill iltaqa’ nhar il-Ħamis 23 ta’ Novembru 2017 fit8.00am fl-uffiċċju amministrativ sabiex ikun jista’ jevalwa dawn l-offerti.
Huwa qal li wieħed mill-evalutors, il-Kunsillier Anthony Attard, ma
attendiex għal din il-laqgħa minkejja li ġie infurmat bid-data u l-ħin ta’ din
il-laqgħa permezz ta’ e-mail mis-Segretarju Eżekuttiv.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar qal li din il-problema nqalgħet ukoll flaġġudikazzjoni tal-offerta pubblika għax-xogħol ta’ tisbieħ u rinovazzjoni
taż-żona quddiem il-Knisja ta’ Sant’Anton Abbati fejn hu stess ma setax
jiffirma rapport ta’ evalwazzjoni ta’ offerti meta hu ma kienx preżenti għal
dik il-laqgħa minħabba li ma setax jattendi għal raġunijiet ta’ xogħol.
Is-Sindku Joe Cordina qal li s-Segretarju Eżekuttiv ilu ħafna li bagħat irrapport tal-bord ta’ aġġudikazzjoni u saħansitra dan ir-rapport ġie approvat
fil-laqgħa tal-Kunsill tat-Tnejn 28 ta’ Awwissu 2017. Għaldaqstant, isSindku qal li l-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar kellu ħafna żmien biex jara dan
ir-rapport u jistaqsi dwar xi materji li ħass li ma kinux ċari biżżejjed.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar qal li b’turija ta’ irġulija, huwa lest li
jiffirma r-rapport imsemmi wara li tingħata spjegazzjoni dwar il-kontenut
tiegħu u bil-kundizzjonijiet li il-laqgħat futuri ta’ bordijiet ta’
aġġudikazzjoni ta’ offerti pubbliċi jsiru f’ħinijiet li dwarhom ikun hemm
qbil bejn il-membri kollha. Il-Kunsill qabel ma’ din ir-rakkomandazzjoni.
Il-laqgħa tal-Kunsill ġiet sospiża fis-7.30pm sabiex il-Kunsill seta’ jirrisolvi
f’Kumitat ħalli jiġu finalizzati l-issues kollha relatati mat-tenders
imsemmija. Il-laqgħa tal-Kunsill tkompliet fit-7.40pm.
Wara li l-laqgħa tkompliet, il-Kunsill approva unanimament r-rapport ta’
aġġudikazzjoni relatat max-xogħol ta’ rinnovazzjoni u tisbieħ fiż-żona ta’
quddiem il-Knisja ta’ Sant’Anton Abbati u għaldaqstant ser nipproċedu
skont il-proċeduri stabbiliti.
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Il-Kunsillier Anthony Attard qal li mhux sewwa li l-laqgħat tal-bord ta’
aġġudikazzjoni jsiru f’ħinijiet li jkunu komdi biss għas-Sindku. Huwa qal li
nhar il-Ħamis li għadda ma setax jattendi għal din il-laqgħa u sostna li flopinjoni tiegħu, is-Segretarju kellu jinforma lill-membri kollha sabiex jara
jekk jistax jattendi kulħadd. Wara diskussjoni twila u battibekki bejn isSindku Joe Cordina u l-Kunsillier Anthony Attard, il-Kunsillier Anthony
Attard qal li ġaladarba skont is-Sindku huwa irrilevanti, huwa iddeċieda li
mhux ser jiffirma r-rapport tal-bord ta’ aġġudikazzjoni.
Is-Sindku Joe Cordina staqsa lis-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard dwar
x’jiġri f’każ bħal dan fejn wieħed mill-evaluators ma jridx jiffirma rrapport tal-bord ta’ aġġudikazzjoni. Is-Segretarju Eżekuttiv wieġeb li rrapport irid ikun bilfors iffirmat minn tliet evaluators.
Fir-rigward tal-offerta pubblika għas-servizz tal-bexx tas-siġar tal-palm fillokalita’ u l-kwotazzjoni tal-installazzjoni tat-tiżjin tal-Milied fi Pjazza lVitorja u Vjal it-Tmienja ta’ Settembru, il-Kunsillier Anthony Attard ma
aċċettax li jibqa’ parti mill-bord ta’ aġġudikazzjoni. Dan wara li s-Sindku
mar lura mill-kelma li ta li l-laqgħat futuri tal-bordijiet ta’ evalwazzjoni
maħtura mill-Kunsill isiru fi ġranet u ħinijiet li fihom ikunu jistgħu jattendu
l-membri kollha.
Fid-dawl ta’ dan u minħabba li l-fatt li r-rapport tal-bord ta’ aġġudikazzjoni
jkun ikun iffirmat minn tliet evaluators, is-Sindku Joe Cordina propona li l–
bord li twaqqaf fil-laqgħa preċedenti għandu jiġi xolt u għaldaqstant
għandu jitwaqqaf bord ġdid li jkun iffurmat minnu bħala chairman, il-Viċi
Sindku Aaron Agius, il-Kunsillier Dr. Christian Zammit u s-Sur Saviour
Bonello bħala evaluators u s-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard bħala sSegretarju tal-bord.
Peress li ma kienx hemm qbil fuq din il-proposta, ittieħed vot. Bi tliet voti
favur u tnejn kontra, il-bord kif propost mis-Sindku ġie approvat.
32.3.3

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
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2017 fl-10.00am), kien hemm kumpanija waħda li tefgħet l-offerta tagħha
kif ġej:
Isem tal-kumpanija

Ammont (VAT eskluża)

D Illumination Limited

€ 3898.00c

Minħabba li l-Kunsillier Anthony Attard ma aċċettax li jibqa’ membru filbord ta’ aġġudikazzjoni li twaqqaf fil-laqgħa preċedenti tal-Kunsill
minħabba r-raġunijiet imsemmija fil-paragrafu 32.3.2, is-Sindku Joe
Cordina propona li l-bord li twaqqaf fil-laqgħa preċedenti għandu jiġi xolt u
għaldaqstant għandu jitwaqqaf bord ġdid li jkun iffurmat minnu bħala
chairman, il-Viċi Sindku Aaron Agius, il-Kunsillier Dr. Christian Zammit u
s-Sur Saviour Bonello bħala evaluators u s-Segretarju Eżekuttiv Ivan
Attard bħala s-Segretarju tal-bord.
Peress li ma kienx hemm qbil fuq din il-proposta, ittieħed vot. Bi tliet voti
favur u tnejn kontra, il-bord kif propost mis-Sindku ġie approvat.
32.3.4

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li preżentament qed jintlaqgħu
offerti permezz tas-sistema ePPS għax-xiri ta’ pajpijiet għal storm water
culvert li ser isir fi Triq Kortoll, liema offerti jridu jiġu sottomessi sa nhar
it-Tnejn 18 ta’ Diċembru 2017 fl-10.00am. Huwa propona li għandu
jitwaqqaf bord li jaġġudika dawn l-offerti, liema bord ikun magħmul misSindku innifsu bħala chairman, il-Viċi Sindku Aaron Agius, il-Kunsillier
Dr. Christian Zammit u s-Sur Saviour Bonello bħala evaluators u sSegretarju Eżekuttiv Ivan Attard bħala s-Segretarju tal-bord.
Peress li ma kienx hemm qbil fuq din il-proposta, ittieħed vot. Bi tliet voti
favur u tnejn kontra, il-bord kif propost mis-Sindku ġie approvat.

32.3.5

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li ninsabu għaddejjin bl-aħħar
preparamenti tagħna għall-organizazzjoni tal-Kunċert annwali tal-Milied
bit-tema ‘Sing Nöel’, liema Kunċert ser isir nhar il-Ħamis 28 ta’ Diċembru
2017 fis-7.30pm fil-Knisja Bażilika ta’ Marija Bambina.
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Is-Sindku qal dan il-Kunċert ġie inkluż fil-lista ta’ attivitajiet li ser jiġu
organizzati f’Għawdex fi żmien il-Milied u għaldaqstant ser issir
promozzjoni ta’ din l-attivita’ permezz tal-ktejjeb li ser jitqassam millMinisteru għal Għawdex fir-residenzi kollha Għawdxin fil-jiem li ġejjin.
32.3.6

Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li, bħas-snin l-imgħoddija,
għandna nikkollaboraw mal-Kan. Dun Ġwann Sultana, Rettur tal-Knisja ta’
Sant’Anton, fl-organizazzjoni tal-festa tradizzjonali ta’ Sant’Anton Abbati
bi spiża li ma teċċedix is-somma ta’ € 700.

32.3.7

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li għandna nibdew bit-tħejjijiet
tagħna għall-organizazzjoni tal-festival tat-tin u prodotti tipiċi Maltin.
Huwa propona li l-edizzjoni li jmiss ta’ dan il-festival għandha ssir nhar isSibt 30 ta’ Ġunju u l-Ħadd 1 ta’ Lulju 2018. Is-Sindku propona u l-Kunsill
qabel li bħala parti minn dan il-programm ta’ attivitajiet, għandna
nimportaw madwar ħames mitt siġra tat-tin mill-Italja biex ikunu jistgħu
jitqassmu lill-bdiewa Xagħrin biex ikunu jistgħu jikkultivawhom.

32.3.8

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li sad-data tal-għeluq tassottomissjoni ta’ applikazzjonijiet għall-ħatra ta’ ambaxxatur/ambaxxatriċi
lokali taż-żgħażagħ (il-Ġimgħa 24 ta’ Novembru 2017 f’nofsinhar), ilKunsill irċieva applikazzjoni waħda tas-Sinjorina Sarah Galea. Fid-dawl ta’
dan, huwa propona u l-Kunsill qabel li s-Sinjorina Sarah Galea għandha
tinħatar fil-kariga ta’ ambaxxatriċi lokali taż-żgħażagħ b’effett immedjat.
Il-kariga tagħha tibqa’ fis-seħħ sal-15 ta’ Mejju 2018, il-jum li fih tagħlaq
tmintax-il sena.

32.3.9

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li fl-opinjoni tiegħu, kulħadd
jaqbel li għandna niddiskutu l-issues relatati mal-immaniġġjar tat-traffiku fi
Pjazza l-Vitorja. Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar staqsa dwar x’qed
iżommna bħala Kunsill milli norganizzaw laqgħa mal-istakeholders kollha
involuti biex naraw x’jista’ jsir f’dan ir-rigward. Is-Sindku Joe Cordina qal
li Pjazza l-Vitorja hija żona sensittiva ħafna minħabba li taffettwa interessi
diversi u għaldaqstant irridu nimxu b’kawtela kbira f’kull deċiżjoni li
nieħdu. Wara diskussjoni, is-Sindku propona u l-Kunsill qabel li għandna
nġibu stima sabiex naġġornaw ir-rapport dwar l-immaniġġjar tat-traffiku
fil-lokalita tagħna, liema rapport kien sar madwar għaxar snin ilu mill-Perit
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Chris Cachia. Il-Kunsill qabel ukoll li għandna nġibu stima sabiex nerġgħu
norganizzaw l-parking spaces li kien hemm fil-Pjazza qabel sar il-proġett
ta’ immodernizzar tagħha u li ssir laqgħa mal-Pulizija dwar dan is-suġġett.
32.3.10

Is-Sindku Joe Cordina informa lill-Kunsill li wasal iż-żmien li norganizzaw
il-laqgħa annwali tal-lokalita’ li matulha jiġu diskussi mal-pubbliku l-estimi
finanzjarji għas-sena 2018. Huwa propona u l-Kunsill qabel unanimament li
din il-laqgħa għandha ssir nhar il-Ħadd 17 ta’ Diċembru 2017 fl-10.00am
fl-uffiċċju amministrattiv.

32.5

Mozzjoni Numru 163 – Iċ-Ċentru tal-Anzjani fix-Xagħra Għawdex

32.5.1

Is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard qara l-mozzjoni numru 163 bis-suġġett
imsemmi, liema mozzjoni ġiet ippreżentata fl-uffiċċju tal-Kunsill nhar ilĠimgħa 20 ta’ Ottubru 2017. It-test tal-mozzjoni huwa kif ġej:
Illi ċ-ċentru tal-anzjani, mwaqqaf mill-Kunsill Lokali tax-Xagħra hu
lok li minnu sar u għandu jibqa jsir ħafna ġid lill-anzjani Xagħrin;
Illi llum, dan iċ-ċentru qed jintuża biex fih tintlagħab it-tombla u jsiru
xi ftit attivitajiet rikreattivi oħra;
Illi aħna nemmnu li minn dan iċ-ċentru jista' jsir ħafna aktar ġid u lil
firxa akbar t'anzjani;
Illi minkejja li ċ-ċentru tal-anzjani ġie mwaqqaf u suppost li jiġi
amministrat mill-Kunsill Lokali, il-membri ta' dan l-istess Kunsill
mhux dejjem jiġu nvoluti fid-deċiżjonijiet li jirrigwardawh u qatt ma
jiġu nfurmati dwar l-finanzi (dħul u infiq) tiegħu;
Illi dan m'għandux jiġri u appelli numerużi f'dan ir-rigward lillKunsill u lis-sindku Joe Cordina li żamm dan iċ-ċentru taħt il-portafoll
tiegħu, baqgħu dejjem mhux mismugħin;
Illi nħossu li wara daqstant snin li ilu jopera, dan iċ-ċentru għandu
bżonn ta' reviżjoni li permezz tagħha jinżamm dak li hu tajjeb u jiġi
ndirizzat dak li mhux daqstant tajjeb u għalhekk hu xieraq li
kuntrarju għal dak li jiġri fil-preżent, fil-laqgħat tal-Kunsill, dan issuġġett jibda jiġi diskuss ta' spiss;
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Għaldaqstant, aħna qed nitolbu lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra
jikkonsidra u jiddeċiedi dan li ġej:
1. Il-Kunsill jkun involut fit-tmexxija taċ-ċentru tal-anzjani u dan billi
d-deċiżjonijiet li jirrigwardawh, jiġu diskussi u jittieħdu fil-laqgħat talKunsill; u
2. F'kull laqgħa tal-Kunsill, jingħata rendikont dwar il-finanzi (dħul u
infiq) taċ-ċentru tal-anzjani u li tali rendikont ikun miftuħ għalliskrutinju u suġġett għall-approvazzjoni tal-Kunsilliera bħal kull spiża
oħra tal-Kunsill; u
3. Il-Kunsill jibda diskussjonijiet, internament u esternament, dwar
x'titjib jista' jsir fiċ-ċentru tal-anzjani u t-tmexxija tiegħu.
Din il-mozzjoni hija proponuta mill-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar u
sekondata mill-Kunsillier Anthony Attard.
Is-Sindku Joe Cordina qal li qabel ma tinfetaħ id-diskussjoni dwar din imozzjoni, ikun jixraq li l-Kunsilliera preżenti jiddikjaraw jekk għandhomx
xi interess pekunarju f’dan is-suġġett. Wara illi ħadd ma tkellem, is-Sindku
reġa’ staqsa l-mistoqsija għat-tieni darba u qal li mhux sewwa li dan iċĊentru spiċċa f’kompetizzjoni mal-attivitajiet organizzati minn xi
Kunsillier.
Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar qal li kien kostrett idaħħal din il-mozzjoni
għaliex, skont hu, is-Sindku ilu għal diversi xhur u snin jonqos milli
jinkludi liċ-Ċentru tal-Anzjani fl-aġenda tal-laqgħat tal-Kunsill. Is-Sindku
qal li kull meta ssir xi attivita’ f’dan iċ-Ċentru li għaliha jkunu ser jinħarġu
fondi mill-Kunsill, dejjem ġab l-approvazzjoni tal-Kunsill f’laqgħa uffiċjali.
Huwa qal li hija sitwazzjoni tal-biki fejn għal kull ħaġa ta’ xejn, ilKunsilliera Dr. Kevin Cutajar u Anthony Attard qed joqogħdu jressqu lmozzjonijiet fil-Kunsill u dan qiegħed isir wara li tkun ħarġet l-aġenda tallaqgħa. Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar qal li dawn il-mozzjonijiet qed isiru
skont il-Liġi u dan huwa konfermat permezz ta’ ruling li ingħata midDipartiment tal-Gvern Lokali.
Is-Sindku Joe Cordina qal li ċ-Ċentru tal-Anzjani għadu jitmexxa bl-istess
stil li kien ġie adottat fiż-żmien meta kien imwaqqaf. Huwa qal li dan iċĊentru qed jitmexxa bl-istess nies li ġew appuntati dakinhar. Is-Sindku qal
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li meta sar Sindku hu fis-sena 2007, is-sitwazzjoni kienet tal-biki u qal li
għamel l-almu kollu tiegħu biex din is-sitwazzjoni tiġi rimedjata.
Il-Kunsillier Anthony Attard qal li qed iħossu sodisfatt li s-Sindku Joe
Cordina bidel il-verżjoni tiegħu u illum qed ifaħħar iċ-Ċentru tal-Anzjani
għax skont hu, meta dan iċ-Ċentru nfetaħ, is-Sur Joe Cordina kien tkellem
ħafna kontrih. Il-Kunsillier Anthony Attard sostna li mhux minnu li l-istess
nies li ġew appuntanti fiż-żmien meta hu kien Sindku tax-Xagħra għadhom
imexxu dan iċ-Ċentru.
Is-Sindku Joe Cordina qal li hija tal-mistħija li l-Kunsillier Anthony Attard
qed iressaq din il-mozzjoni meta hu stess jorganizza attivitajiet għallanzjani tax-Xagħra u għaldaqstant qed ikun f’kompetizzjoni ma’ dan listess Ċentru.
Peress li ma kienx hemm qbil dwar din il-mozzjoni, ittieħed vot. B’żewġ
voti favur u tlieta kontra, din il-mozzjoni ma ġietx approvata.
32.6

Mozzjoni Numru 164 – Iċ-Ċentru tal-Anzjani fix-Xagħra Għawdex

32.6.1

Is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard qara l-mozzjoni numru 164 bis-suġġett
imsemmi, liema mozzjoni ġiet ippreżentata fl-uffiċċju tal-Kunsill nhar lErbgħa 15 ta’ Novembru 2017. It-test tal-mozzjoni huwa kif ġej:
Peress illi iċ-Ċentru ta’ Matul il-Jum ghall-Anzjani amministrat millKunsill Lokali tax-Xagħra preżentament qiegħed jitmexxa fuq l-istess
linji gwida li ġew adottati fis-snin disgħin u għadu sal-lum ikun
kontinwament fuq l-aġenda tal-Kunsill kemm bħala diskussjonijiet u
anke bħala skrutinju tal-amministrazzjoni u finanzi tiegħu;
Peress illi llum dan qed jitmexxa b'mod aktar trasparenti, b'ħeġġa
kbira u b'ħafna għaqal;
Peress illi dan wassal biex fl-aħħar għaxar snin jiżdiedu b'mod
drastiku l-attivitajiet għall-anzjani;
u peress illi konsegwentament dan wassal għal żieda drastika flattendenza mill-anzjani f'dan iċ-Ċentru fl-istess snin,
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Għaldaqstant, il-Kunsill Lokali tax-Xagħra għandu jkompli għaddej flistess direzzjoni bis-sistema attwali sabiex tkompli titjieb il-ħajja talanzjani, filwaqt li jitkompla jissaħħaħ dan l-istess Ċentru.
Din il-mozzjoni hija propunuta mis-Sindku Joe Cordina u sekondata millViċi Sindku Aaron Agius u l-Kunsillier Dr. Christian Zammit.
Minħabba li d-diskussjoni dwar dan is-suġġett diġa’ saret fil-mozzjoni ta’
qabel, is-Sindku għadda mill-ewwel għall-vot fuq din il-mozzjoni. Bi tliet
voti favur u tnejn kontra, din il-mozzjoni ġiet approvata.
32.7

Qari tal-Korrispondenza

32.7.1

Ċirkulari numru 84/2017 mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali intitolata
‘L-Orkestra St. Paul Chamber Ensemble’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

32.7.2

Ċirkulari numru 85/2017 mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali intitolata
‘EDEN Award for Tangible Cultural Offer’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

32.7.3

Ċirkulari numru 86/2017 mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali intitolata
‘Sessjoni ta’ taħriġ rigward is-Sit Elettroniku ta’ l-Awtorita’ tal-Ippjanar’.
Il-Kunsill innota l-kontenut.

32.7.4

Ċirkulari numru 32/2017 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali
intitolata ‘Kjarifika dwar Permessi maħruġa mill-Kunsilli Lokali skont L.S.
441.04’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

32.7.5

Ċirkulari numru 87/2017 mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali intitolata
‘European Youth Event 2018’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

32.7.6

E-mail mingħand Steve Pace, Direttur tal-Kumpanija ‘Business IT
Solutions Limited’, li fiha qed jagħti informazzjoni dwar servizz ta’
lezzjonijiet tal-kompjuter għall-adulti fil-lokalitajiet madwar Malta u
Għawdex. Il-Kunsill innota l-kontenut.

32.7.7

E-mail mingħand Vicky Xuereb, Direttur ta’ Eko Għawdex fi ħdan ilMinisteru għal Għawdex, li fiha qed tagħti informazzjoni dwar l-Iskema ta’
Restawr ta’ Postijiet Storiċi li tnediet mill-Ministeru għal Għawdex u li
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minnha jistgħu jibbenefikaw il-Kunsilli Lokali Għawdxin. Il-Kunsill qabel
li għandna nissottomettu applikazzjoni għar-restawr tas-sala li qed tintuża
mill-Parroċċa biex fiha jinżammu oġġetti prezzjużi relatati mal-Knisja
Bażilika ta’ Marija Bambina. F’każ li l-Arċipriet jonqos milli jibgħat iddokumentazzjoni rikjesta fil-ħin, il-Kunsill qabel li għandna nipproċedu blapplikazzjoni oriġinali tagħna, jiġifieri l-applikazzjoni għax-xogħol ta’
konservazzjoni u restawr tal-istatwa tal-Madonna li tinsab fil-bajja tarRamla l-Ħamra.
32.7.8

Ċirkulari numru 89/2017 mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali intitolata
‘Iċ-Ċavetta launch’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

32.7.9

Ċirkulari numru 33/2017 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali
intitolata ‘L-Att dwar ix-Xandir (Kap 350)’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

32.7.10

Ċirkulari numru 90/2017 mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali intitolata
‘Town twinning Valletta-Kumasi’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

32.7.11

E-mail mingħand George Refalo, Segretarju Eżekuttiv tar-Reġjun
Għawdex, li fiha qed jistieden lis-Sindki Għawdxin sabiex jattendu għal
laqgħa ta’ konsultazzjoni rigward l-ispeed cameras ġewwa Għawdex. Din
il-laqgħa saret nhar il-Ħamis 9 ta’ Novembru 2017 fil-Ministeru għal
Għawdex. Il-Kunsill innota l-kontenut.

32.7.12

Ċirkulari numru 92/2017 mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali intitolata
‘Data u ħin tas-sessjoni ta’ taħriġ rigward is-Sit Elettroniku tal-Awtorita’
tal-Ippjanar’. Is-Segretarju Eżekuttiv innota li ser jattendi hu għal din issessjoni nhar it-Tnejn 4 ta’ Diċembru fl-uffiċċju tal-Kunsill Lokali Ta’
Sannat.

32.7.13

Ċirkulari numru 93/2017 mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali intitolata
‘Man Up Stand Up Gala Dinner’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

32.7.14

E-mail mingħand Marita Vella u Diana Zammit li fiha qed jitolbu lkollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali fl-organizazzjoni ta’ Kunċert mużikali
nhar il-Ġimgħa 19 ta’ Jannar 2018 fl-okkażjoni tal-festa ta’ Sant’Anton
Abbati. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna
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nikkollaboraw fl-organizazzjoni ta’ din l-attivita’ kulturali bi spiża li ma
teċċedix is-somma ta’ € 250.
32.7.15

E-mail mingħand Victor Agius għan-nom tal-Għaqda ‘Il-Milied fixXagħra’ li fiha qed jitlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali florganizazzjoni tas-seminar annwali dwar il-bini tal-presepju u attivitajiet
oħra relatati ma’ Żmien il-Milied fil-lokalita’ tagħna. Il-Kunsill qabel li
għandna niċċekkjaw kemm konna ikkommettejna fondi għal dawn lattivitajiet is-sena li għaddiet qabel ma niddeċiedu fuq din it-talba.

32.7.16

E-mail mingħand Dr. Lisa Marie Brooke, uffiċjal mill-Uffiċċju talPresident, li fiha qed tinforma lill-Kunsill li l-E.T. il-President tarRepubblika Marie Louise Coleiro Preca ser iżżur il-lokalita’ tax-Xagħra
bħala parti mill-attivitajiet tal-Istrina 2017 nhar il-Ġimgħa 8 ta’ Diċembru,
festa pubblika, fis-7.10pm fi Pjazza l-Vitorja. Il-Kunsill innota l-kontenut.

32.7.17

Ċirkulari numru 94/2017 mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali intitolata
‘Multi mill-Awtorita’ tas-Saħħa u Sigurta’ fuq il-post tax-xogħol’. IlKunsill innota l-kontenut.

32.7.18

Ċirkulari numru 95/2017 mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali intitolata
‘Għeluq ta’ Toroq’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

32.7.19

Petizzjoni iffirmata minn numru ta’ ġenituri ta’ tfal li jattendu l-iskola
primarja Patri Mattew Sultana li fiha qed jissuġġerixxu lill-Kunsill Lokali
sabiex jibda jorganizza servizz b’xejn ta’ trasport lejn l-iskola primarja
minn diversi żoni madwar ix-Xagħra. Il-Kunsill qabel li għandna nistiednu
lill-ġenituri li qed jagħmlu dan is-suġġeriment sabiex jattendu għal-laqgħa
li jmiss sabiex nisimgħu aħjar dak li qed jipproponu.

32.7.20

Ittra mingħand Mary Rose Bajada, Segretarja tal-Għaqda tan-Nar ‘VMB
1973’, li fiha din l-Għaqda qed titlob il-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali
fl-organizazzjoni ta’ ‘Christmas Market’ fi Pjazza l-Vitorja nhar il-Ħadd 10
ta’ Diċembru 2017 mis-7.00am sal-5.00pm. Il-Kunsill qabel li għandna
nikkollaboraaw fl-organizazzjoni ta’ din l-attivita’ tal-Milied bi spiża li ma
teċċedix is-somma ta’ € 650.
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32.7.21

E-mail mingħand Rachel Abela, Customer Care Officer fi ħdan isSegretarjat Parlamentari għal Persuni b’Diżabilita’ u Anzjanita’ Attiva, li
fiha qed tinforma lill-Kunsilli Lokali li nfetħu l-applikazzjonijiet għal
Premju Soċjeta’ Ġusta 2017. L-applikazzjonijiet jagħlqu fl-1 ta’ Diċembru
2017. Il-Kunsill innota l-kontenut.

32.7.22

Ċirkulari numru 96/2017 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘EDIC Seminar – Food Waste Management, Organic and
Nutrition – Tuesday 14th November 2017’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

32.7.23

Ċirkulari numru 97/2017 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Aġenda tal-Laqgħa tas-Sindki, 15 u 16 ta’ Diċembru 2017’. IsSindku Joe Cordina u l-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar ser jattendu għal din
il-laqgħa għan-nom tal-Kunsill.

32.7.24

E-mail mingħand George Refalo, Segretarju Eżekuttiv tar-Reġjun
Għawdex, li fiha qed jinforma lill-Kunsilli Lokali Għawdxin li dDipartiment għall-Gvern Lokali laqa’ t-talba tar-Reġjun Għawdex sabiex ilKunsilli Lokali parteċipanti jingħataw estensjoni sat-28 ta’ Frar 2018
sabiex ilestu l-proġetti relatati mal-Inizjattiva Finanzjarja – Għoti mill-ġdid
ta’ Tarmak lil Toroq fir-responsabbilita’ tal-Kunsilli Lokali. Il-Kunsill
innota l-kontenut.

32.7.25

Ċirkulari numru 98/2017 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Ġbir ta’ korrispondenza / statements / invoices li tikkonċerna lillkumpanija FACES’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

32.7.26

Ċirkulari numru M004/2017 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli
Lokali intitolata ‘Minuti tal-Eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
(Numru 52)’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

32.7.27

E-mail mingħand il-Kummissjoni għad-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilita’
(CRPD) li fiha qed tistieden lil rappreżentant/a mill-Kunsill Lokali sabiex
jattendi għall-Konferenza Nazzjonali tal-Persuni b’Diżabilita’ li ser issir
nhar l-Erbgħa 6 ta’ Diċembru 2017 f’lukanda ewlenija f’Malta. Il-Kunsill
innota l-kontenut.

Minuti tal-Kunsill Lokali Ix-Xagħra – Laqgħa Numru 32 – Is-Seba’ Leġislatura

27 ta’ Novembru 2017

15

32.7.28

Ċirkulari numru 99/2017 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Minuti tal-Laqgħa tas-Sindki, is-Sibt 5 ta’ Novembru 2016,
Palazz tal-Verdala’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

32.7.29

E-mail mingħand il-Perita Mariella Xuereb bil-pjanta tal-monument li
jfakkar l-Assedji ta’ Malta, liema monument huwa propost li jsir fi Pjazza lVitorja. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna nitolbu
lix-Xagħra Historical Re-enactment Organisation sabiex jippreżentaw iddisinn tal-monument f’aktar dettall bil-għan li dan il-proġett ikun jista’ jiġi
diskuss fil-laqgħa li jmiss.

32.7.30

Ċirkulari numru 100/2017 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Reġistrazzjoni għas-Sit elettroniku ta’ l-Awtorita’ tal-Ippjanar,
Sannat Għawdex’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

32.7.31

Ċirkulari numru 101/2017 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Universal Children’s Day Celebrations 2017’. Il-Kunsill innota lkontenut.

32.7.32

E-mail mingħand Jean Hopkins, Executive tal-Awtorita’ Maltija għatTuriżmu, li fiha qed jinforma lill-Kunsill Lokali li l-Kumitat talIsponsorships fi ħdan l-Awtorita’ ma aċċettax it-talba tal-Kunsill sabiex
iħallas parti mill-ispejjeż relatati mal-organizazzjoni tal-Kunċert tal-Milied
li ser isir fil-Knisja Bażilika ta’ Marija Bambina fit-28 ta’ Diċembru 2017.
Il-Kunsill innota l-kontenut.

32.7.33

E-mail mingħand Amanda Abela, uffiċjal fid-Dipartiment tal-Gvern Lokali,
li fiha qed tistieden rappreżentant/a tal-Kunsill sabiex jattendi għal seminar
informattiv dwar il-programm URBACT III iffinanzjat minn fondi talUnjoni Ewropea. Il-Kunsill innota l-kontenut.

32.7.34

E-mail mingħand Ruben Said, head ta’ Transport Malta, li fiha qed
jissuġġerixxi lill-Kunsill sabiex isib sit alternattiv għall-bus stop bl-isem
‘Għonqa’ li tinsab fi Triq Marsalforn. Dan minħabba li din il-bus stop qed
tiġi vandalizzata diversi drabi minn nies mhux magħrufa. Il-Kunsill qabel li
għandna nħallu din il-materja fil-ġurisdizzjoni ta’ Transport Malta.

Minuti tal-Kunsill Lokali Ix-Xagħra – Laqgħa Numru 32 – Is-Seba’ Leġislatura

27 ta’ Novembru 2017

16

32.7.35

E-mail mingħand Joe Muscat, CEO tal-Gozo Tourism Association, li fiha
qed jinforma lill-Kunsilli Lokali dwar il-‘Gozo Tourism Awards 2017’.
Nominazzjonijiet għal dan l-unur jintlaqgħu sal-Ħamis 4 ta’ Jannar 2018.
Il-Kunsill innota l-kontenut.

32.7.36

Ċirkulari numru 102/2017 maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
intitolata ‘Aħbar ta’ mewt tas-Sur Joe Attard, Sindku fil-Kunsill Lokali tażŻejtun’. Il-Kunsill innota l-kontenut.

32.7.37

E-mail mingħand Nadia Tagliaferro, data analyst fi ħdan il-kumpanija
Greenpak, li fiha qed tibgħat lill-Kunsill ir-rapport tal-iskart riċiklabbli
miġbur fil-lokalita’ tagħna fil-perijodu Lulju-Settembru 2017. Ir-rapport
juri titjib drastiku meta mqabbel mal-istess perijodu s-sena li għaddiet
(2016) f’dak li għandu x’jaqsam ma’ separazzjoni tal-iskart fil-lokalita’ taxXagħra. Il-Kunsill innota l-kontenut.

32.7.38

Ċirkulari numru 34/2017 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali
intitolata ‘Allokazzjoni Finanzjarja għas-sena 2018’. Is-Segretarju
Eżekuttiv innota li għas-sena 2018, il-Kunsill Lokali tax-Xagħra ser ikollu
budget ta’ € 517,710 – żieda ta’ € 21,000 fuq il-budget tas-sena 2017.

32.7.39

E-mail mingħand Maria Theresa Portelli, uffiċjal fil-Kummissjoni
Nazzjonali għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza, li fiha qed tistieden
rappreżentant/a mill-Kunsill sabiex jattendi għall-konferenza ‘Equality
Beyond Gender Roles’ li ser issir nhar il-Ġimgħa 1 ta’ Diċembru 2017. IlKunsill innota l-kontenut.

32.7.40

E-mail mill-MEUSAC li fiha qed jistiednu rappreżentant/a mill-Kunsill
sabiex jattendi għal sessjoni ta’ informazzjoni bit-tema ‘GPP Criteria –
Furniture’ li ser issir nhar it-Tlieta 5 ta’ Diċembru 2017. Il-Kunsill innota lkontenut.

32.7.41

Ċirkulari numru 35/2017 maħruġa mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali
intitolata ‘Addenda għal Ċirkulari Numru 16/2017 (L-Indikatur tal-Qagħda
Finanzjarja – l-FSI). Il-Kunsill innota l-kontenut.
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32.7.42

E-mail mingħand Charlene Mercieca Magro, rappreżentanta tal-kumpanija
Greenpak, b’informazzjoni dwar il-kampanja ‘Crush & Win’ imnedija millistess kumpanija bil-għan li tagħti promozzjoni dwar l-importanza talindafa u r-riċiklaġġ tal-iskart. Il-Kunsill innota l-kontenut.

32.8

Ilmenti mir-residenti

32.8.1

Talba mingħand Shaun Farrugia ta’ ‘Denfair Petrol Station’, Pjazza lVitorja, sabiex isiru żewġ tabelli tan-no parking quddiem il-pompa talpetrol. Il-Kunsill qabel li għandna nitkellmu mas-Sur Farrugia sabiex
għalissa juża s-sinjali temporanji tan-no parking kif dejjem sar sal-ġurnata
tal-lum.

32.8.2

Talba mingħand Emmanuel Galea ta’ Triq Ta’ Brieret sabiex jitranġa ħajt
tas-sejjieħ imwaqqa’ għat-triq fi Triq il-Pergla. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir.

32.8.3

Talba mingħand Gail Burton ta’ 165, Triq it-28 ta’ April 1688, sabiex
titranġa l-bankina quddiem ir-residenza tagħha. Il-Kunsill qabel li dan ixxogħol għandu jsir.

32.8.4

Talba mingħand Marvic Said ta’ ‘Ocean View’, Triq Ta’ Ġorf, sabiex (i)
isiru sinjali li jipprojbixxu l-ipparkjar faċċata tar-residenza tiegħu; (ii) issir
reserved parking bay għad-disabled quddiem ir-residenza tiegħu u (iii)
titranġa l-hump li hemm fi Triq Ġorf minħabba li hija ta’ periklu għassewwieqa. Is-Sindku Joe Cordina propona u l-Kunsill qabel li għandna
niċċekkjaw mar-resident dwar x’qed jitlob eżattament qabel ma nkunu
nistgħu nipproċedu.

32.8.5

Talba mingħand Charles Gatt ta’ 49, Triq Ġnien Xibla, sabiex jitnaddaf
gandott pubbliku taħt l-għolja tan-Nuffara. Is-Sindku Joe Cordina propona
u l-Kunsill qabel li għandna nirreferu din it-talba lid-Direttorat ta’ EkoGħawdex fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex.
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32.8.6

Talba mingħand Joseph Tabone ta’ Triq Ġwann Marija Camilleri sabiex ilparti tat-triq quddiem ir-residenza tiegħu titranġa bis-siment. Il-Kunsill
qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

32.8.7

Talba mingħand Claire Mercieca ta’ 31, Triq Tas-Sruġ, sabiex jitranġa ħajt
tas-sejjieħ imwaqqa’ fi Triq Tas-Sruġ. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.

32.8.8

Talba mingħand Josephine Sultana ta’ ‘Tal-Ħawlija’, Triq l-Għar ta’ Ninu,
sabiex (a) tinbidel it-tabella no waiting faċċata tal-mera fi Triq Tal-Qaċċa u
(b) tinbidel it-tabella li tindika d-direzzjoni lejn diversi postijiet ta’ interess
storiku fix-Xagħra, liema tabella tinsab fi Pjazza Sant’Anton. Il-Kunsill
qabel li dawn it-tabelli għandhom jinbidlu.

32.8.9

Talba mingħand Krishna Ramshiram ta’ 58, ‘Ta’ Krishna’, Triq Ta’ Ġorf,
sabiex issir rampa tas-siment quddiem il-garaxx tar-residenza tiegħu. IlKunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

32.8.10

Talba mingħand l-istaff klerikali fl-uffiċċju amministrattiv tal-Kunsill
sabiex issir antiporta fl-uffiċċju bil-għan li jitnaqqas il-ksieħ li jinħass fixxhur tax-xitwa. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

32.8.11

Talba mingħand Rose Sultana ta’ ‘Nirmala’, Triq Laurent Ropa, sabiex
titwaħħal tabella kontra l-ħmieġ tal-klieb quddiem ir-residenza tagħha. IlKunsill qabel li din it-tabella għandha titwaħħal.

32.8.12

Talba mingħand Lorann Agius ta’ 3, ‘Emerald Court’, Triq Parisot, sabiex
jingħata ftit asfalt quddiem ir-residenza tagħha minħabba li qed iżomm lilma l-aktar meta tagħmel ix-xita. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu
jsir.

32.8.13

Talba mingħand Emmanuel Sacco ta’ 9, Triq George Mc Adam, sabiex
jingħata s-siment neċessarju ħalli ma ssirx ħsara fil-ħitan tas-sejjieħ li
jinsabu fil-passaġġ int u dieħel għaċ-ċimiterju tal-pesta. Il-Kunsill qabel li
dan ix-xogħol għandu jsir.
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32.8.14

Talba mingħand Salvu Bartolo ta’ 60, Triq Ta’ Ġorf, sabiex isir xogħol ta’
patching bis-siment fi sqaq ħdejn Tal-Lajku Confectionery. Il-Kunsill qabel
li dan ix-xogħol għandu jsir.

32.8.15

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex isir playing equipment
ġdid fil-ġnien pubbliku quddiem il-Mitħna Ta’ Kola. Il-Kunsill qabel li
għandna nitkellmu mas-Sur Mario Mallia biex naraw x’l-aħjar li jsir f’dan
ir-rigward.

32.8.16

Talba mingħand Carmel Frendo ta’ 38, Triq it-Tiġrija, sabiex issir zebra
crossing quddiem l-uffiċċju tal-posta. Il-Kunsill qabel li għandna nibagħtu
din it-talba għall-approvazzjoni ta’ Transport Malta.

32.8.17

Talba mingħand Salvu Buttigieg ta’ Triq Qasam Ta’ Dun Anton, sabiex isir
patching bis-siment ta’ erba’ ħofriet fondi li hemm fi Triq tal-Wied talGħejun. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

32.8.18

Talba mingħand Lewis Bajada ta’ ‘Lewant’, Triq Ta’ Bullara, sabiex
jitranġaw xi kaptelli miksurin ħdejn il-garaxx tar-residenza tiegħu. IlKunsill qabel li dan ix-xogħol għandu jsir.

32.8.19

Talba mingħand Joseph Camilleri ta’ 67, Triq Ta’ Bullara, sabiex titbaxxa
r-rampa quddiem ir-residenza tiegħu. Ir-resident qed jitlob li jingħata lmaterjal u x-xogħol ser jagħmlu hu. Il-Kunsill qabel li dan ix-xogħol
għandu jsir.

32.8.20

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius u l-Kunsillier Dr. Kevin
Cutajar sabiex isir xogħol ta’ tindif adekwat fl-aħħar parti ta’ Triq Ġużeppi
Grech. Il-Kunsill qabel li għandna nagħmlu rapport lill-Pulizija minħabba
terzi persuni li allegatament qed jitfgħu ż-żibel tagħhom fi ġranet u ħinijiet
li fihom ma jinġabarx skart.

32.8.21

Suġġeriment mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex il-Kunsill jagħti
ċertifikat ta’ parteċipazzjoni lil dawk kollha li qed jattendu għall-korsijiet li
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jorganizza l-Kunsill. Il-Kunsill qabel ma’ dan u ġie deċiż li tiġi organizzata
ċerimonja tat-tqassim ta’ dawn iċ-ċertifikati bħala parti mill-attivitajiet ta’
Jum ix-Xagħra 2018.
32.8.22

Suġġeriment mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex il-fanali
dekorattivi ta’ Pjazza l-Vitorja jiżżejnu bit-tinsil għal żmien il-festi talMilied. Il-Kunsill qabel ma’ dan is-suġġeriment u ser ninfurmaw lillkuntrattur responsabbli minn dan ix-xogħol.

32.8.23

Talba mingħand il-Viċi Sindku Aaron Agius sabiex isir xogħol ta’
rinovazzjoni tal-funtana li tinsab fil-ġnien pubbliku quddiem il-Mitħna Ta’
Kola. Is-Sindku Joe Cordina innota li diġa’ konna ġibna stima għal dan ixxogħol mingħand l-inġinier Mario Galea, liema stima teċċedi l-budget li
għandu l-Kunsill f’dan ir-rigward. Wara diskussjoni, is-Sindku propona u lKunsill qabel li għandna nitolbu laqgħa mal-Ministeru għal Għawdex
sabiex naraw il-possibilita’ li nitolbu finanzjament biex inkunu nistgħu
nagħmlu xogħol ta’ manutenzjoni ta’ din il-funtana.

32.8.24

Talba mingħand l-Arċipriet Mons. Carmelo Refalo sabiex issir stand
maġenb il-Knisja Bażilika ta’ Marija Bambina li fiha tkun tista’ titwaħħal
il-barrier li tintuża mill-Pulizija sabiex tingħalaq Triq it-Tiġrija fil-ħinijiet
tal-iskola. Il-Kunsill qabel li għandna nitkellmu mal-Arċipriet biex naraw
kif l-aħjar li ssir din l-istand.

32.8.25

Talba mingħand l-Arċipriet Mons. Carmelo Refalo sabiex Triq Jannar issir
one way fil-ġranet u l-ħinijiet li fihom it-tfal li jattendu l-Mużew tal-Bniet
ikunu ħerġin mil-lezzjonijiet tal-katekiżmu. Is-Sindku Joe Cordina propona
u l-Kunsill qabel li għandna nitolbu lill-Arċipriet sabiex jibagħtilna
korrispondenza uffiċjali bil-għan li nkunu nistgħu niddiskutu din il-materja
fil-laqgħa li jmiss.

32.9

Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-iskeda ta’ pagamenti

32.9.1

Is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard ippreżenta lill-membri tal-Kunsill illista ta’ pagamenti għall-konsiderazzjoni u l-approvazzjoni tagħhom.
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Il-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar reġa’ 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.
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 kif preżentata ġiet approvata.
32.10

Mozzjoni Numru 165 – Pjazza l-Vitorja u l-madwar

32.10.1

Is-Segretarju Eżekuttiv Ivan Attard qara l-mozzjoni numru 165 bis-suġġett
imsemmi, liema mozzjoni ġiet ippreżentata fl-uffiċċju tal-Kunsill nhar itTlieta 21 ta’ Novembru 2017. It-test tal-mozzjoni huwa kif ġej:
Illi Pjazza l-Vittorja hi l-qalba tar-raħal tax-Xagħra u sservi interessi
diversi u numerużi;
Illi fost dawn l-interessi, nsibu dawk tar-residenti, n-negozji, il-knisja,
l-kunsill u organizzazzjonijiet oħra u l-attivitajiet tagħhom, l-vetturi
numerużi li jgħaddu minnha minħabba li hi ċentru għat-traffiku firraħal, n-nies li jiffrekwentawha għal rikreazzjoni jew qadjiet oħra u
mhux l-anqas t-turisti li jżuruha;
Illi fiż-żona kollha, jeżisti nuqqas qawwi ta' parkeġġ;
Illi dan kollu spiss iwassal għal kunflitti b'inkonvenjent u anke`
b'perikli għar-residenti;
Illi l-problemi ta' Pjazza l-Vittorja inevitabilment joħolqu problemi lil
ħames toroq li joħorgu minnha u li diga` għandhom il-problemi
tagħhom, kif ukoll lill-bqija tar-raħal u vice-versa;
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Illi jinħass ħafna n-nuqqas ta' pjan serju u studjat tajjeb, dwar kif
għandhom jiġu ndirizzati u kontrollati l-interessi kollha li jolqtu
Pjazza l-Vittorja u l-madwar;
Illi jinħass ukoll in-nuqqas t'għarfien fost il-pubbliku u n-nuqqas ta'
ħarsien tal-Liġijiet, rigward Pjazza l-Vittorja u l-madwar;
Illi ħafna Xagħrin huma mħassba u nkwetati dwar dan kollu;
Għaldaqstant, aħna qed nitolbu lill-Kunsill Lokali tax-Xagħra sabiex
kwantu Pjazza l-Vittorja u l-madwar, jikkonsidra u jiddeciedi dan li
gej:
1. jikkumissjona t-tfassil ta' pjan serju, minn esperti u b'konsoltuzzjoni
man-nies, sabiex jiġu ndirizzati l-fatturi kollha li fil-preżent qed
jikkawżaw ħafna problemi; u
2. jimbarka fuq inizjattivi t'għarfien lill-pubbliku u kif ukoll ta'
ħarsien tal-Liġi fejn din mhix tiġi osservata.
Din il-mozzjoni hija propunuta mill-Kunsillier Dr. Kevin Cutajar u
sekondata mill-Kunsillier Anthony Attard.
Minħabba li d-diskussjoni dwar din il-materja diġa’ saret aktar kmieni
matul din il-laqgħa, is-Sindku ressaq il-mozzjoni għall-vot mill-ewwel.
Din il-mozzjoni ġiet approvata unanimament.
32.11

Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss

32.11.1

Il-laqgħa tal-Kunsill intemmet fid-9.15pm u ġiet aġġornata b’mod unanimu
għal nhar it-Tnejn 18 ta’ Diċembru 2017 fil-5.30pm b’aġenda li tkun
komunikata aktar ‘il quddiem.

IFFIRMATA
Joe Cordina
Sindku
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