Minuti tat-tnax-il laqgħa tas-Sitt Kunsill Lokali għall-Gudja li saret illum il-Ġimgħa
09 t’April 2010 fil-5.30p.m.
Preżenti:

Sindku;
Viċi-Sindku;
Kunsilliera;

John Mary Calleja
Romeo Baldacchino
Anthony Dalli u Mark Anthony Sammut

Skużat:

Kunsilliera;

Osvaldo Pace

Agenda:
1.

Żjara tal-Papa Benedittu XVI

2.

Għeluq tal-laqgħa

Il-laqgħa bdiet fis-6.05p.m.
Is-Sindku u l-Kunsilliera qalu t-talba.
1.0

Żjara tal-Papa Benedittu XVI

1.1

Is-Sindku nforma lill-Kunsill illi għamel l-intervent tiegħu mal-awtoritajiet u
sar qbil illi waqqt l-aħħar ħin taż-żjara tal-Papa Benedittu XVI nhar il-Ħadd
18 t’April 2010 il Papa sejjer jgħaddi mit-toroq maġġuri tal-Gudja ie Triq
Raymond Caruana, Triq G Cassar, Triq San Mark u Triq iż-Żebbuġa u
joħroġ għan-naħa tal-VIP fl-ajruport Internazzjonali Gudja.
Dan jirrekjedi xogħol bħal-tneħħija ta’ sleeping policeman b’mod
temporanju, tabelli, żebgħa, tarmac fl-aħħar partiiet fi Vjal it-Torri u flinħawi qrib il-Gudja.
Din l-ispiża addizzjonali tlaħħaq madwar €3,500.00
Il-Kunsill approva li x-xogħol ta’ tarmak issir minn E & S Mifsud li diġa kien
approvat li jagħmel xogħol simili fi Triq Fidloqqom Gudja.
Il-ħlas issir wara li jiġi mekkejl mill-Perit tal-Kunsill.

1.2

Xogħol fuq Triq Ħal Tarxien Gudja. Wara diskussjoni il-Kunsill qabel li
xogħol fuq din it-triq issir wara li jitkompla x-xogħol fit-toroq tal-Housing
Estate tal-Mitħna u partijiet oħra fil-qalba tal-Gudja skond il-prijoritajiet
meħtieġa.

1.3

Proġett tal-Mitħna Housing Estate. Il-Kunsill qabel illi wara sejħa ta’ offerti
separati għal-major patching u bankini u jingħażel il-kuntrattur/kuntratturi
għat-tarmac u bankini meħtieġa u wara li l-Perit tal-Kunsill jipprepara listimi għall-kunsiderazzjoni u approvazzjoni tal-Kunsill issir programm ta’
xogħol dwar Triq l-Awrekarja, Triq Joseph Gravina u t-tirq li tgħaqqas isservice road ma’ Triq Ħal Għaxaq Gudja.
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Il-Kunsill qabel ukoll illi għandu jsir tentattiv sabiex jinkisbu fondi
mill-Gvern Ċentrali jew awtoritajiet konċernati oħra bħat-Trasport
Malta sabiex toroq li minnhom jgħaddi ħafna traffiku mhux tarresidenti Gudjani u allura jirrendihom kważi fil-katergorija ta’ toroq
arterjali jiġu finanzjati sewwa kemm mill-fondi tal-Gvern Ċentrali
jew Trasport Malta sabiex b’hekk il-fondi tal-Kunsill ikunu jistgħu
jintużaw għat-toroq ġewwa l-Gudja li qegħdin fi stat ħażin u li xxogħol dwarhom għandu jingħata prijorita.
Il-Kunsill jagħmila ċara li meta jitlob lil Gvern Ċentrali jew Trasport
Malta għall-finanzjament ta’ toroq kważi arterjali dan ma jkunx
ifisser li jċedi xi parti mill-konfini tal-Gudja.
2.0

Għeluq tal-laqgħa

7.1

Peress li ma kienx hemm aktar materja għad-diskussjoni is-Sindku għalaq
il-laqgħa fit-7.55p.m.

Joseph M. Formosa
Segretarju Esekuttiv

John-Mary Calleja
Sindku

