Minuti ta’ l-erbatax –il laqgħa tas-Sitt Kunsill Lokali għall-Gudja li saret illum itTlieta 27 t’April 2010.
Preżenti:

Sindku;
Viċi-Sindku;
Kunsilliera;

John Mary Calleja
Romeo Baldacchino
Osvaldo Pace, Anthony Dalli u
Mark Anthony Sammut

Agenda:
1.

Approvazzjoni ta’ minuti –

2.

Kommunikazzjonijiet:a.
Sindku
b.
Viċi-Sindku
c.
Kunsilliera

3.

Rapporti:a.
b.
c.

4.

Ilmenti
Ittri li ntbagħatu
Ittri li rċevejna

Finanzi
a.
b.
c.

5.

10/6 (18/03/2010)
11/6 (30/03/2010)
12/6 (09/04/2010)
13/6 (19/04/2010)

Petty Cash
Skeda ta’ pagamenti
Talbiet għal xiri u xogħlijiet

Għeluq tal-laqgħa

Il-laqgħa bdiet fis-7.15p.m.
Is-Sindku u l-Kunsilliera qalu t-talba.
1.0

Approvazzjoni ta’ minuti – 10/6 (18/03/2010)
11/6 (30/03/2010)
12/6 (09/04/2010)
13/6 (19/04/2010)

1.1

Amendi għall-minuti. Minuti 12/6 (09/04/2010)
Ġie osservat illi l-Kunsillier Osvaldo Pace kien preżenti waqt din il-laqgħa
u għalhekk il-minuti għandhom jiġu amendati sabiex juru li s-Sur O Pace
kien preżenti u mhux skużat kif bi żvista ġie indikat fil-minuti kif ċirkulati
qabel il-laqgħa 14/6 (27/04/2010).

1.2

Amendi għall-minuti. Minuti 13/6 (19/04/2010) Para 1.1.1
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Ġie osservat illi l-aħħar żewġ paragrafi għandhom jitħassru peress li dawn
jappartjenu għal paragrafi 1.2.1 u mhux kif bi żvista ġie indikat f’dawn ilminuti kif ċirkulati qabel il-laqgħa 14/6 (27/02/2010).
1.3

Wara l-approvazzjoni unanima ta’ dawn l-amendi, l-minuti tal-10/6
(18/03/2010), 11/6 (30/03/2010), 12/6 (09/04/2010) u 13/6 (19/04/2010)
ġew approvati nem con.

1.4

Mil-minuti 13/6 (19/04/2010) para 4.9 Ħarġa Soċjali għal-Kulħadd (nies
tal-Gudja). Fuq domanda tal-Viċi-Sindku s-Sur R. Baldacchino, is-Sindku
Sur JM Calleja spjega illi l-Kunsill kien sejjer jissussidja €4.00 għal kull
persuna dwar il-buffet breakfast fil-Mellieħa Holiday Camplex Centre, kif
ukoll iħallas it-trasport meħtieġa kemm f’coaches kif ukoll mini bus. Waqt
din il-ħarġa sejra tkun hem ukoll tombla.
Is-Sur Baldacchino filwaqt li awgura li din il-ħarġa soċjali tkun ta’ suċċess
u li kull minn jattendi jieħu gost sewwa. Is-Sur Baldacchino staqsa x’jiġri
mill-qliegħ tat-tombla li tittella waqt attivita bħal din. Huwa għamel
suġġeriment li l-qliegħ tat-tombla jgħaddi għand il-Kunsill sabiex il-Kunsill
ikun qed jirkupra parti minn nefqa li jkun ħallas l-istess Kunsill.
Il-Kunsill qabel ma’ dan is-suġġeriment tal-Viċi Sindku Sur R.
Baldacchino.
Il-Kunsillier is-Sur MA Sammut qal li jkun aħjar li f’ħarġiet soċjali jkun
hemm l-element soċjali mill-att edukattiv jew ambjentali u li joffri xi forma
ta’ valur lil min jattendi u mhux sempliċiment ħarġa fit-tul ghal ikel u ttomla għaliex fil-fehma tiegħu dan mhux fl-ambitu tal-Kunsill.
Saret diskussjoni u l-Kunsill qabel li f’ħarġiet futuri dan is-suġġeriment talKunsillier Sur MA Sammut għandu jiġi konsidrat sewwa u l-aspett soċjali
jiġi nkluż sewwa fil-programm tal-ħarġa.
Il-Kunsillier s-Sur O. Pace qal li dwar dawn il-ħarġiet għandu jkun hemm
strateġija dwar l-istess ħarġiet, dwar l-infieq propost u l-budget tal-Kunsill
kif ukoll dwar l-istess skop tal-ħarġa per se.
Is-Sur Pace kompla billi għamel suġġeriment illi l-Kunsill jagħmel tlett (3)
ħarġiet għal kulħadd (nies tal-Gudja ). Waħda f’April/Mejju, marbuta ma’
Jum l-Omm u Jum il-Missier, waħda f’Lulju (marbuta ma’ Jum il-Gudja) u
l-oħra f’Diċembru (marbuta mal-Milied u l-festi ta’ l-aħħar tas-sena). Dawn
il-ħarġiet għandhom ikollhom xi forma ta’ divertiment kif ukoll kultura,
edukazzjoni dwar l-ambjent, saħħa u ħajja soċjali kif ukoll folkloristika
kemm lokali u dik nazzjonali.
Dwar is-sussidju dan għandu jkun ta’ €2.00 għal kull persuna fuq l-ikel u ttrasport jitħallas mill-Kunsill. Meta jkun hemm ħarġa għal Għawdex lvapur jitħallas minn dawk li jattendu iżda jsir kull tentattiv possibli ta’ block
booking sabiex dan ikun prezz ridott. Persuni bil-kartanzjan ma jħalsux
tal-vapur, iżda dawn għandhom ikollhom magħhom il-kartanzjan waqt ilvjaġġ u li tiġi preżentata kif ikun meħtieġ.
Il-Kunsill qabel li jadotta dan is-suġġeriment bħala l-istrateġija b’seħħ millħarġiet li jkun sejjer jorganizza l-Kunsill għall-kulħadd.
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2.0

Kommunikazzjonijiet

2.1.1

Is-Sindku nforma lill-Kunsill illi permezz ta’ l-iskema tal-ETC issa l-Kunsill
kiseb il-ħidma ta’ żewġ ħaddiema oħra, dik tas-Sur Michael Pawley li ġie
assenjat mal-maintenance team u dak tas-Sur Mario Zammit li ġie
assenjat fix-xogħol ta’ l-uffiċċju peress li għandu livell tajjeb kemm ta’
edukazzjoni kif ukoll office computer.
Is-Sindku qal li l-Kunsill ma jagħmel ebda ħlas għal dawn il-ħaddiema u
awgura li permess ta’ dawn il-ħaddiema, il-ħidma tal-Kunsill tkompli tkun
ta’ fejda b’risq ir-residenti kollha tal-Gudja.

2.1.2

Tindif fi sqaq Xlejli li jagħti fil-kampanja. Is-Sindku qal li x-xogħol fuq dan
l-isqaq mexa sewwa u dan ġie apprezzat kemm mill-bdiewa li għandhom
l-għelieqi f’dawn l-inħawi kif ukoll minn nies li jagħmlu l-mixja tagħhom filkampanja.
Issa jmiss il-fażi li jingħata kisja fil-wiċċ sabiex meta tagħmel ix-xita dan
ma jsirx tajn u jkun jista jintuża bla diffikulta. Waqt dan l-istadju intervjena
s-Sur R. Baldacchino li fakkar li dan ix-xogħol fuq trejqa fil-kampanja jaqa
taħt id-dekasteru tiegħu u li kien huwa li ħa sehem dirett fil-ħidma u
superviżjoni għal xi ħinijiet matul il-ġranet u setgħa japprezza l-ħidma talħaddiema assenjati mal-Kunsill fuq dan ix-xogħol.
Il-Kunsill qabel illi issa peress li l-Kunsill għandu l-Perit responsabbli, xxogħol tal-kisi tal-wiċċ għandu jsir wara kunsultazzjoni mal-Perit li għandu
ukoll jagħmel il-kejl meħtieġ kif ukoll jagħti parir dwar l-aħjar metodu li jsir
ix-xogħol.

2.2.0

Viċi-Sindku

2.2.1

Is-Sur Baldacchino fakkar li x-xogħlijiet li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu
huma vasti u varji u li jekk ma jkunx hemm kordinament aħjar talħaddiema dan ix-xogħol ma jkunx jista jsir.
Is-Sur Baldacchino qal li huwa ma jixtieqx ikun kostrett li jibda jitlob li xxogħlijiet issiru minn kuntrattur privat speċjalment issa li jidher li l-Kunsill
għandu nies biżżejjed sabiex ċertu xogħlijiet issiru mill-ħaddiema assenjati
tal-Kunsill.
Is-Sur Baldacchino wera d-diżappunt tiegħu u qal li kien jinsab urtat
għaliex ħass li l-indħil tas-Sindku fuq ix-xogħol tal-isqaq tax-Xlejli ma kienx
kompletament f’postu meta huwa jinsab kompetenti li jorganizza u jsegwi
dak ix-xogħol meħtieġ b’mod effiċjenti u effettiv. Is-Sur Baldacchino qal
ukoll illi jħoss li għandu jirringrazzja l-ħaddiema assenjati mal-Kunsill talħidma tagħhom li dan ix-xogħol meħtieġ sar fl-aqsar ħin possibli u b’hekk
naqsu l-ispejjeż għall-Kunsill.

Is-Sur Baldacchino qal li filwaqt li għandu jsir kull sforz sabiex kull
ħaddiem, kif assenjat mal-Kunsill jagħti l-aqwa ħidma tiegħu, ma jkunx
f’postu li wieħed jinqeda bil-ħaddiema sabiex juri nuqqas ta’ qbil ma
ħaddieħor.
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Is-Sindku wieġeb illi fil-fehma tiegħu huwa dejjem kien ta’ sapport u
sostenn għal ħidma tal-Viċi-Sindku u kien għalhekk li ta’ l-għajnuna tiegħu
dwar x-xogħol fuq Sqaq Xlejli. Is-Sindku qal li fil-fehma tiegħu ma jeżisti
ebda diżgwid iżda huwa jaqbel li jkun hemm kordinament aħjar kemm
qalb il-Kunsilliera kif ukoll dwar ix-xogħol kif assenjat lill-ħaddiema talKunsill.
F’dan l-istadju saret diskussjoni u l-Kunsill qabel illi b’seħħ minn din illaqgħa tas-27 t’April 2010 kull Kunsillier għandu jippreżenta lista annessa
ma’ programm ta’ xogħlijiet meħtieġa taħt id-dekasteru tiegħu u u xogħol
ieħor meħtieġ sabiex il-Kunsill ikun jista’ jilqa u japprova din it-talba u
wara, jiġu assenjati mis-Segretarju Esekuttiv l-ħaddiema li jkunu meħtieġa
għal dawn ix-xogħlijiet.
Il-Kunsill qabel ukoll illi l-programm ta’ xogħol jiġi eżekwit mill-Kunsillier
responsabbli b’kordinament mas-Segretarju Esekuttiv. Is-Sindku jiġi
nfurmat dwar liema ħaddiema ikunu ġew assenjati fuq ix-xogħlijiet.
2.2.2

Arranġament mal-GreenPak. Is-Sur Baldacchino informa l-Kunsill illi
b’seħħ immedjat kien qed issir arranġament sabiex ħdejn il-ħwienet fi Vjal
it-Torri titpoġġa skip li fiha jintefa kartun tal-ħwienet fil-viċin u għalhekk
dawn għandhom ikollhom ċavetta kif ukoll jingħataw struzzjoni illi l-kartun
għandhu jiġi mgħaffeġ u kompressat sabiex b’hekk jonqos il-volum tiegħu
u l-kontenutur tas-skart separat ikun jista’ jakkomoda lill-ħwienet kollha firrimi tal-kartun tagħhom.

2.2.3

Ħsara għall-ambjent fi Triq Birżebbuġa minn persuna li qed timla van u
trailer bi skart li qed iġib ġrieden kbar b’riskju kbir ta’ saħħa għal-kulħadd.

2.2.4

Is-Sur Baldacchino qal li huwa meħtieġ li l-Kunsill jitlob kemm l-ispetturi
tal-MEPA kif ukoll lill-Pulizija u l-Awtorita tas-Sanita sabiex dan jieqaf milljiġbor u jżomm l-iskart qalb ir-residenti.
Il-Kunsill qabel li jiġu avviċinati l-awtoritajiet konċernati dwar il-ħarsien u ssaħħa pubblika.

2.3.0

Kunsilliera

2.3.1

Sur Osvaldo Pace
a.
Jum il-Qari 2010. Is-Sur Pace qal li din is-sena Jum il-Qari seħħ
nhar it-Tlieta 20 t’April 2010 u dan kellu libsa ġdida. Is-Sur Pace qal li
f’isem il-Kunsill huwa xtaq jirringrazzja lil kull min ħa sehem speċjalment
lis-Sur Noel Calleja Kap ta’ l-iSkola Primarja Gudja Kulleġġ San Benedittu
u lis-Sinjura Marion Cutajar Skola Santa Giovanna Antida Gudja. Is-Sur
Pace informa lill-Kunsill li din is-sena n-nefqa ta’ dan il-jum importanti filkalendarju tal-Kunsill kienet ferm ridotta peress li kien hemm biss spiża ta’
kotba ta’ €200.00 kif ukoll trasport għall-istamperija tal-Gvern fil-Marsa.
Is-Sur Pace qal li għalkemm it-tfal kollha ġew infurmati sewwa li din kienet
attivita tal-Kunsill, inħass li l-preżenza uffiċjali tal-Kunsill ma kienetx
meħtieġa u b’hekk it-tfal setgħu ikunu aktar fil-liberta li jgawdu minn lattivitajiet li ġew ippreparati għal Jum il-Qari 2010.
b.
Ħtieġa ta’ fondi ewropew. Ktieb fuq l-istorja tal-Gudja €13,000.00,
mappa turistika tal-Gudja, Plakkek xierqa quddiem postijiet turistiċi filGudja. Is-Sur Pace talab lill-Kunsill sabiex jinbdew il-kuntatti mal-
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MEUSAC sabiex isiru l-proposti meħtieġa għall-finanzjament ta’ dawn ilproġetti ta’ fejda għal Proġett Gudja Post Turistiku.
c.
Kunċert tal-Milied. Is-Sur Pace qal illi din is-sena 2010 il-Kunċert
tal-Milied flimkien Parroċċa sejjer issir fl-10 ta’ Diċembru 2010 minħabba l275 sena anniversarju tal-konsegrazzjoni tal-Knisja u li għalih sejjer
jattendi l-Arċisqof ta’ Malta Pawlu Cremona. Il-Kunsill qabel ma dak li qal
is-Sur Pace u alloka l-ispiża ta’ madwar €200.00 għal din l-okkażjoni.
2.3.2

Sur Anthony Dalli
a.
Ċentru ta’ taħriġ, edukattiv u rikrejattiv. Il-Kunsillier A. Dalli qal li
għadu qed jistenna li jikseb l-għajnuna mingħand is-Segretarju
Parlamentari Sur M. Galea peress li f’dan l-istadju din l-għajnuna hija ferm
meħtieġa għas-suċċess ta’ dan iċ-ċentru. Is-Sur Dalli qal ukoll illi l-Kunsill
għamel referenza għal memo 52/2010 u applika dwar l-iskema ta’
għajnuna finanzjarja għal korsijiet lifelong learning.
b.
Parking quddiem l-ajruport Internazzjonali ta’ Malta, Gudja. Is-Sur
Dalli qal li għalkemm kienet ħaġa tajba li l-Kunsill irranġa dan il-parking
area jidher li dan l-parking għandu bżonn l-approvazzjoni ta’ l-awtoritajiet
qabel ma jiġu nfurzati l-osservanza ta’ kaxxi ta’ parking għar-residenti talGudja u ta’ dawk in-nies li jużaw dan l-ispazju, isibu faċli li jidħlu l-ajruport
bla spejjeż ta’ parking.
Il-Kunsill qabel li għandha issir talba uffiċjali ma’ l-awtoritajiet
sabiex ikun hemm osservanza dwar il-kaxxi bojod u dawk ħodor u wara
kemm il-Pulizija kif ukoll il-wardens tat-traffiku jkunu jistgħu joħroġu
ċitazzjonijiet għal min jikser il-liġi.
Il-Kunsill qabel ukoll illi għandu jsir studju dwar il-ħtiġijiet talparking f’toroq oħra Triq DeWarsbergh, Triq Ħal Resqun, Triq iż-Żebbuġa
u Triq Bir Miftuħ, fil-Gudja peress li issa jidher li l-parking ġewwa l-ajurport
naqqas sewwa u dan qed jeffetwa ħażin lir-residenti tal-Gudja li qegħdin
issibu ferm diffiċli li jipparkjaw l-vetturi tagħhom.
Il-Kunsill qabel li din id-diffikulta għandha tiġi ukoll diskussa malawtoritajiet kompetenti kif ukoll mad-diriġenti ta’ l-Ajruport Internazzjonali
ta’ Malta fil-Gudja bil-għan li jinkisbu fondi sabiex tinsab soluzzjoni dwar
dan l-inkonvenjent.
c.
Picnic Area / Ring Road. Is-Sur Dalli qal li qed ikun hemm dubju li
din il-picnic area tista toħloq ostaklu fit-twettieq tal-proġett tar-ring road li
huwa tant meħtieġ għal-Gudja. Il-Kunsill innota b’sodisfazzjon illi wara
korrispondenza bejn il-Kunsill u l-Uffiċju ta’ Dr. Jason Azzopardi, qed issir
xogħol sabiex jitkompla l-proġett tar-ring road.
Il-Kunsill qabel li għandha tintbagħat ittra lil Dr. J. Azzopardi illi
filwaqt li japprezza kull għajnuna li Dr Azzopardi jista jagħti favur lirresidenti tal-Gudja, l-Kunsill ikun ukoll jixtieq li jkun hemm aktar
komunikazzjoni, involviment u kordinament mal-Kunsill sabiex jinkiseb
aktar ġid fl-interess ta’ kulħadd speċjalment fejn jidħlu attivitajiet u proġetti
fil-konfini tal-Gudja.

2.3.3

Sur Mark Anthony Sammut
a.
Fondi ewropew. Il-Kunsillier is-Sur Sammut qal li qed jistħarreġ
dwar dak li talab il-Kunsillier is-Sur Pace u lest li jaħdmu flimkien sabiex
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malli jkun hemm l-possibilta mal-MEUSAC bis-sejħa ta’ applikazzjonijiet
meħtieġ huwa jkun lest li jaħdmu fuq il-proġett bil-għan li jinkisbu l-fondi
meħtieġa.
b.
Ftehim mal-KMS – Aerobics. Is-Sur Sammut qal li bi ftehim masSurmast Noel Calleja beda programm ta’ l-Aerobics għan-nies tal-Gudja.
3.0

Rapporti

3.1.0

Ilmenti

3.1.1

Il-Kunsill ħa konjuzjoni tar-rapport dwar l-ilmenti u qabel li jittieħdu dawk ilpassi meħtieġa sabiex kemm jista ikun kull ilment jiġi kunsidrat malajr u
segwit kif jixraq sabiex b’hekk ir-residenti tal-Gudja jiksbu l-aħjar servizz
mingħand il-Kunsill.

3.2.0

Ittri li ntbagħatu

3.2.1

Il-Kunsill ħa jonjuzjoni ta’ l-ittri li ntbagħatu f’dan il-perjodu minn dik laħħar laqgħa tal-Kunsill fejn ġew ippreżentati l-ittri li ntbagħatu u qabel li
jkompli jsegwi l-azzjonijiet meħtieġa skond kif inkun il-każ.

3.3.0

Ittri li rċevejna

3.3.1

Il-Kunsill ħa konjuzjoni ta’ l-ittri li rċevejna f’dan il-perjodu u qabel li jkompli
jsegwi l-azzjonijiet meħtieġa skond kif ikun il-każ.

3.3.2

Il-Kunsill reġa konferma l-importanza tal-memos li jirċievi mid-Dipartiment
tal-Gvern Lokali u qabel li kull informazzjoni mitluba u azzjoni meħtieġa
tiġi proċessata kemm jista’ jkun malajr u fi żmien stipulat.

4.0

Finanzi

4.1

Petty Cash. Il-Kunsill ra u approva n-nefqa ta’ €32.33 għax-xahar ta’
Marzu 2010 kif preżentata lill-Kunsill

4.2.0

Skeda ta’ pagamenti.

4.2.1

Il-Kunsill ra u approva n-nefqa ta’ €33343.29 għax-xahar ta’ April 2010 kif
preżentata lil Kunsill u dan wara spjegazzjoni kif mitluba mill-Kunsilliera
preżenti.

4.2.2

Dwar il-pagament ta’ €14,459.19, il-Kunsill qabel li toħroġ is-somma ta’
€10,000.00 u l-bilanċ joħroġ wara li l-Perit ikun għamel il-kejl u l-konferma
meħtieġa.

4.3.0

Talbiet għal xiri u xogħlijiet.

4.3.1

Triq Ħal Safi. Is-Sur Baldacchino qal li hemm il-ħtieġa li tiġi mnaddfa Triq
Ħal Safi Gudja. Il-Kunsill approva dan ix-xogħol.

4.3.2

Manutenzzjoni fi Ġnien R. Caruana. Is-Sur Baldacchino qal li issa li dan
il-Ġnien R. Caruana sejjer ikun aktar iffrekwentat fi żmien tas-Sajf, jeħtieġ
li issir il-manutenzzjoni sewwa sabiex ikun jista’ jitgwada minn kulħadd.
Hemm bżonn ta’ żebgħa tal-kurduna u xogħlijiet oħra.
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Il-Kunsill approva x-xiri taż-żebgħa, materjal u xogħlijiet meħtieġa
4.3.3

Xiri ta’ tabelli, cones u apparat ieħor u ilbies għas-saħħa u sigurta talħaddiema fuq il-post tax-xogħol. Il-Kunsill approva li jsir ix-xiri kif meħtieġ
għal kull impjegat assenjat mal-Kunsill.

4 .3.4 Dawl fix-xelter nru 1 fi Triq R. Caruana Gudja. Il-Kunsill approva li jinbidel
id-dawl kollu li hemm ġox-xelter nru 1 fi Triq Raymond Caruana Gudja,
xogħol li se jsir minn Nexos Street Lighting skond il-kwotazzjoni
approvata. Dwar il-lampi eżistenti fix-xelter, dawn għandhom jinqalgħu
mill-kuntrattur NEXOS u jiġu storjati sewwa sabiex wara l-Kunsill ikun
jista’ jagħmel l-aħjar użu minhom kif ikun meħtieġ.
5.0

Għeluq tal-laqgħa

5.1

Il-laqgħa spiċċat fl-9.45p.m.

Joseph M. Formosa
Segretarju Esekuttiv

John-Mary Calleja
Sindku

