Minuti ta’ l-ewwel parti tas-sbatax-il laqgħa tas-Sitt Kunsill Lokali għall-Gudja li
saret fl-uffiċċju Amministrattiv tal-Kunsill nhar il-Ħamis 29 ta’ Lulju 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.

16/6 (28/06/2010)

Ilmenti
Ittri li ntbagħatu
Ittri li rċevejna

4.

Ftehim fuq bażi PPP mal-Gudja United Football Club

5.

Finanzi
a.
b.
c.

6.

Petty Cash
Skeda ta’ pagamenti
Talbiet għal xiri u xogħlijiet

Għeluq tal-laqgħa

Il-laqgħa bdiet fis-5.45p.m. wara talba qasira mis-Sindku u l-Kunsillieri kollha.
1.0

Approvazzjoni ta’ minuti – 16/6 (28/06/10)

1.1

Il-minuti tat-28 ta’ Ġunju 2010 li ġew iċirkulati għand il-Kunsillieri kollha
qabel il-laqgħa ġew approvati nem con.

1.2.0

Mill-minuti.

1.2.1

Il-Kunsillier is-Sur A. Dalli qal li waqt il-ħarġa għal Għawdex saret xi
tombla mingħajr ebda approvazzjoni tal-Kunsill u li din ikkawżat problemi
għalmin xtaq imur fix-xtajta ta’ Marsalforn wara l-ikel. Is-Sur Dalli staqsa
ukoll x’sar mill-qliegħ ta’ din it-tombla.
Is-Sindku spjega li l-ebda tombla ma saret mill-Kunsill iżda din it-tombla
kienet attivita organizzata spontanja minn xi persuni li kienu jieklu fil-ħarġa
għall-Għawdex. Dwar id-dħul jew qliegħ ta’ din it-tomla s-Sindku qal li fiċċirkustanzi u peress li l-Kunsill ma kellux x’jaqsam ma ebda tombla, lKunsill ma jafx jekk sar xi qliegħ u jekk sar xi qliegħ ma għandu ebda ħjiel
dwar min għamel xi qliegħ minn din it-tombla.
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Il-Kunsillier R. Baldacchino staqsa għaliex li filwaqt il-programm ta’ Jum ilGudja 2010 kien juri li kellha ssir wirja ta’ muturi din ma sartix. Is-Sindku
spjega li ma kienitx faċli li tgħaqqad grupp ta’ muturi meta l-attivita kienet
sejra issir f’ġurnata f’nofs il-Ġimgħa u mhux il-Ħadd. Il-Kunsillier is-Sur R.
Baldacchino qal ukoll illi l-Kunsill ma giex infurmat dwar il-kontenut talprogramm dwar Jum il-Gudja 2010 u dan m’għandux ikun għax ilkunsilliera jħossuhom skomdi meta jkun hemm residenti li jsaqsu dwar
dak li jkunu jisimgħu u l-Kunsillier ma jkunx jista iwieġeb. Is-Sindku qal li
l-Kunsill kien bagħat email dwar il-kontenut tal-programm. Ħa nota dwar
dan u wiegħed li għall-okkażjonijiet oħra huwa kien sejjer jassikura li lKunsill ikun infurmat sewwa minn qabel dwar il-preparamenti u l-kontenut
tal-programm.
Is-Sindku ġie mistoqsi dwar il-fondi li nġabru fil-FunRun għal Puttinu
Cares Fund. Is-Sindku qal li l-fondi miġbura ammontaw għal €515.00 u
għalhekk kienu qed issiru preparamenti sabiex jingħata cheque ta’ dawn
il-fondi fi preżentazzjoni uffiċjali.
2.0

Kommunikazzjonijiet

2.1.0

Sindku

2.1.1

Tenders dwar toroq u bankini fil-Gudja. Is-Sindku qal li dawn it-tenders
sejrin jagħalqu nhar it-Tlieta 31 ta’ Awwissu 2010 u sejrin jinfetħu fl-istess
jum. Wara dawn it-tenders jiġu evalwati bl-assistenza tal-Perit William
Lewis li huwa l-Perit inkarigat tal-Kunsill.

2.1.2

Għotien tax-xelters. Is-Sidnku qal li hemm problemi dwar l-għotien taxxelters peress li l-kowtazzjoni oriġinali qed tiġi miċħuda minn min għamel
l-offerta għax ma fehemx li l-Kunsill ried għotien ta’ stainless steel u ħġieġ
b’saħtu ħafna li tista’ timxi fuqu u mhux sempliċiment aluminium tat-twieqi.
Il-Kunsill qabel li dwar dan u dwar liema xelters għandhom jingħalqu u
tittieħed deċiżjoni fl-laqgħa oħra tal-Kunsill.

2.2.0

Viċi-Sindku

2.2.1

Is-Sur R. Baldacchino qal li għal-Festa ta’ Santa Marija 15 t’Awwissu 2010
hemm bżonn li jkun hemm servizz ta’ knies bejn is-7 ta’ filgħodu sal-4 ta’
filgħaxija. Dwar il-latrini dawn għandhom jibqgħu miftuħa hekk:- 13/08/10
– sa nofs il-lejl; 14/08/10 sas-siegħa ta’ filgħodu; 15/08/10 sa nofs il-lejl.
Il-Kunsill qabel dwar dan u awtorizza n-nefqa meħtieġa dwar dawn l-istess
spejjeż.

2.2.2

Dwar il-gabbani. Is-Sur Baldacchino qal li peress li kien jagħfas iż-żmien,
l-arranġament kif maqbula s-sena li għaddiet għandhom jibqgħu għal
Festa ta’ Santa Marija 15 t’Awwissu 2010. Saret diskussjoni u l-Kunsill
qabel l-arranġamenti dwar il-gabbani għal-festi sekondarji li jsir ġewwa lGudja f’Ottubru għandu jiġi diskuss malaljr kemm jista jkun kull tip ta’ pjan
u arranġament peress li għal festi tar-Rużarju u dik taċ-Ċintura lkonkorrenza tkun aktar u għalhekk huwa meħtieġ pjan u indikazzjoni ferm
minn qabel fejn u safejn jaslu l-gabbani speċjalment dawk li jipprovdu likel.

2.3.0

Kunsillieri
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Sur Osvaldo Pace
a.
Is-Sur Pace qal li xtaq jirringrazzja lill-kulħadd dwar il-koperazzjoni
miegħu fi żminijiet diffiċli li għadda minnhom. Is-Sur Pace qal li ħidma fiddekasteru tiegħu kompliet u xtaq juri l-apprezzament tiegħu lejn dawk
kollha li ħadmu miegħu fl-aspetti tal-kultura u edukazzjoni fil-programm ta’
Jum il-Gudja 2010.
b.
Proġett dwar id-Drama. Is-Sur Pace qal li kien bi pjaċir jinforma li
l-Kunsill flimkiien mas-Sur Stefan Caruana qed jimbarka fuq Proġett
Drama Sajf fejn hemm l-involviment taż-żgħażagħ tal-Gudja. Il-qofol
tiegħu sejra tkun serata ta’ Drama fit-Teatru Grieg fi Ġnien R. Caruana,
Gudja.

2.3.2

Sur Anthony Dalli
a.
Servizz ta’ Customer Care dwar Sigurta Soċjali. Is-Sur Dalli qal illi
s-servizz ta’ Customer Care dwar is-Sigurta Soċjali sejjer jiġi provdut milluffiċini tal-Kunsill kull nhar ta’ Erbgħa u Ġimgħa b’effett mit-18 t’Awwissu
2010 bejn it-8.00a.m. u 12.00pm. Is-Sur Dalli qal li sar ħafna xogħol dwar
dan u xtaq juri l-apprezzament tiegħu lejn dawk kollha li ħadmu fuq dan ilproġett għaliex iħoss li b’dan is-servizz ta’ customer care dwar is-Sigurta
Soċjali ir-residenti tal-Gudja iħossuhom eqreb lejn il-ħidma tal-Kunsill. IsSur Dalli qal li hija ferm ta’ sodisfazzjoni għalih u għal Kunsill kif ukoll
għar-residenti tal-Gudja li kien sejjer ikun l-ewwel Kunsill f’Malta u
Għawdex li kien ħa jintroduċi dan is-servizz. Il-Kunsill qabel li għandha
tintbagħat ittra lir-residenti kollha tal-Gudja dwar dan is-servizz ġdid u li
din l-ittra tiġi iffirmata mis-Segretarju Esekuttiv kif ukoll mis-Sur Anthony
Dalli li għandu fid-dekasteru tiegħu l-Politika Soċjali.
b.
Imġieba tas-Sur A. Calleja ħaddiem assenjat mill-IPSL. Is-Sur
Dalli qal li kien qed ikollu argumenti ma’ dan il-ħaddiem li kien qed jallega
li huwa (Sur A Dalli) kien qed jirredikolah meta jkellmu dwar xogħol
meħtieġ. Saret diskussjoni u l-Kunsill qabel li l-imġieba tas-Sur Calleja
għandha tkun aħjar. Il-Kunsill qabel ukoll li s-Sur Calleja għandu jiġi
mitlub sabiex jikteb dwar dak li qed jidejqu u jagħmilha ċara jekk għadux
iħossu komdu jaħdem mal-Kunsill Lokali Gudja.

2.3.3

Sur Mark Anthony Sammut
a.
Parteċipazzjoni fil-Presidents Award. Is-Sur Sammut qal li lparteċipanti qed joffru ħidma ta’ esperjenza ta’ xogħol volontarju malKunsill Lokali Gudja. Is-Sur Sammut qal li ġewwa l-Gudja involuti filPresidents Award hemm huwa (MA Sammut), is-Sur Warren Muscat kif
ukoll is-Sur Daniel Mifsud. Il-Kunsill qabel li jagħti kull sosten meħtieġ ta’
ħidma u xogħol volontarju qalb iż-żgħażagħ speċjalment dawk residenti
fil-Gudja.
b.
FunRun b’risq il-Parroċċa. Is-Sur Sammut informa lill-Kunsill li
nhar it-08 t’Awwissu 2010 sejra issir Fun Run bejn it-8.00am u d-9.00am
b’risq il-parroċċa. Il-Kunsill qabel li jagħti s-sostenn meħtieġ sabiex waqt
din il-Fun Run tinżamml-ordni u li tkun mingħajr perikolu u li dan lavveniment li sservi bħala eżerċizju fiżiku u tkun ukoll ta’ suċċess
finanzjarju b’risq il-Parroċċa.

3.0

Rapporti
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3.1- Ilmenti, 3.2 – Ittri li ntbagħatu u 3.3 – ittri li rċevejna. Peress li kien jidher li
qed jagħfas il-ħin l-Kunsill qabel li jkun hemm sospenzjoni tal-Agenda u li
l-parti ta’ l-Agenda tiġi trattata fit-Tieni parti ta’ din il-laqgħa.
4.0

Ftehim fuq bażi PPP mal-Gudja United Football Club

4.0

Ftehim fuq bażi ta’ Private Public Partnership (PPP) mal-Gudja United FC
u l-Kunsill Lokali Gudja dwar il-football ground u faċilitajiet fl-inħawi talPalazz ta’ Bettina Gudja.

4.1

Il-Kunsill ħa konjużjoni tal-kontenut tal-korrispondenza speċjalment l-ittra
tat-08 ta’ Lulju 2010 (ref: 0936) li l-Kunsill irċieva mingħand il-Gudja
United FC u qabel li jidher li hemm bażi soda ta’ ftehim meta l-Gudja
United FC issuġġerit 200 siegħa għal kull sena tal-ftehim.

4.2

Il-Kunsill qabel li dan il-ftehim ikun għall-ħames snin u partikolarment illi
meta l-ground ikun użat terz (1/3) tkun fuq bażi ta’ siegħa siegħa, meta
jkun użatt nofs dan ikun fuq bażi ta’ sagħtejn u meta jkun użat kollu jkun
fuq bażi siegħa tlett (3) siegħat.

4.3

Il-Kunsill qabel ukoll illi kemm jista jkun il-ħin allokat lill Kunsill Lokali
Gudja ikun maqsum 100 siegħa Sibt u Ħadd u 100 siegħa matul ilġimgħa.

4.4

Il-Kunsill talab lis-Segretarju Eskettiv sabiex jintegra dawn il-punti flabbozz ta’ ftehim li jintbgħat għal attenzjoni tal-Kunsillieri sabiex jekk ikun
meħtieġ jagħmlu s-suġġerimenti tagħhom dwar il-kontenut ta’ dan labbozz u meta dan l-abboz ta’ ftehim jiġi maqbul bejn il-Kunsillieri, jkun
jista jiġi propost kemm lis-Segretarju Parlamenti responsabbli mill-Gvern
Lokali kif ukoll lill-Kunsill Malti għall-Isport sabiex jiġi assigurat li l-Kunsill
ikun qed jimxi u jaġixxi skond il-proċeduri finanzjarji dwar il-Kunsilli Lokali.

5.0

Finanzi

5.1

Petty Cash. L-iskeda tal-Petty Cash għax-xahar ta’ Ġunju 2010 b’ammont
ta’ €54.26 ġie approvat kif ippreżentat.

5.2

Skeda ta’ pagamenti. Is-skeda ta’ pagamenti għax-xahar ta’ Lulju 2010
għas-somma ta’ €20,331.60 ġiet approvata kif ppreżentata wara li ġew
imwieġba l-mistoqsijiet dwar xi ammonti murija fuq l-istess skeda ta’
pagamenti.

5.3

Talbiet għal xiri u xogħlijiet. Il-Kunsill approva dawk it-talbiet għal xiri u
xogħlijiet msemmija f’dawn il-minuti tal-laqgħa.

6.0

Għeluq tal-laqgħa

6.1

Ħaddiema assenjati mill-Faċilita Korrettiva ta’ Kordin. Is-Sindku nforma
lill-Kunsill illi kien sejjer ikollu laqgħa mad-Direttur u Kapijiet tal-Faċilita
Korrettiva ta’ Kordin dwar il-possibilita li xi persuni li jkunu waslu li
jispiċċaw iż-żmien tas-sentenza jagħmlu xogħol fil-komunita. Il-Kunsill
għamel diskussjoni dwar dan u talab illi qabel ma jsir xi forma ta’ qbil
għandu jinkiseb aktar informazzjoni u dettalji ta’ xi tip ta’ xogħol li jista
jingħata u dwar kemm ir-responsabbilta u l-funzjonijiet tal-Kunsill jistgħu
jagħmlu possibli li dawn il-persuni jiġu assenjati mal-Kunsill.
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6.2

Ħofor fi Triq J. Gravian u bnadi oħra. Is-Sindku qal illi peress li x-xogħol
ta’ resurfacing jista jieħu ż-żmien hemm il-ħtieġa li xi ħofor li huma
perikolużi jimtlew bil-konkos. Il-Kunsill filwaqt li wera l-fehma li x-xogħol
ta’ resurfacing speċjalment fil-Housing Estate tal-Mitħna u Triq Ħal
Resqun m’għandux jieħu ż-żmien bla bżonn, dan il-konkos li huwa
konsiderat ta’ spiża minima (mhux iżjed minn €1,000) għandu jiġi
approvat għaliex fiċ-ċirkustanzi huwa bżonjuż.

6.3

Bollard mal-bidu ta’ Triq Santa Katarina Gudja. Il-Kunsill iddiskuta kemm
ir-riskju għall-proprjeta u għall persuni meta jidħlu inġenji kbar f’din it-triq u
qabel li titwaħħal bollard fejn meħtieġ sabiex jiġi evitat il-perikolu.

6.4

Youth in Action Programm. Seminar dwar l-ugwuljanza għall-żewġ
żgħażagħ (raġel u mara) f’Catanzaro l-Italja bejn il-11 u l-20 ta’
Settembru2010. Is-Sur Pace informa lill-Kunsill dwar dan u l-Kunsill qabel
li joħroġ l-avviż meħtieġ sabiex issir proċess ta’ l-għażla għal dawk li
japplikaw fi żmien stipulat.

Aġġornament
Peress li kien sar il-ħin l-ewwel parti ta’ din il-laqgħa spiċċat fid-8.45pm u l-Kunsill
qabel li din il-laqgħa titkompla nhar il-Ħamis 05 t’Awwissu 2010 fil-5.30p.m.
sabiex tkompli tikkonsidra l-affarijiet li fadal dwar l-Agenda.

Joseph M. Formosa
Segretarju Esekuttiv

Approvati: _______________

John-Mary Calleja
Sindku

