Minuti tal-ħamsa u erbgħin laqgħa tas-seba’ Kunsill Lokali l-Gudja li saret fl-uffiċċju
amministrattiv tal-Kunsill (uffiċċju temporanju fil-Librerija G. Zammit) nhar il-Ħamis 19 ta’
Frar 2015 fis-6.00pm.
Preżenti:-

Sindku
Viċi Sindku
Kunsillieri:
Segretarju Eżekuttiv:
(nomine)
Kunsilliera:

Skużata:-

John Mary Calleja
Romeo Baldacchino
Mark Anthony Sammut u
Stefan Caruana
Joseph M. Formosa
Demelsa Grech
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Triq Ħal Safi u bankina
Triq Birżebbuġa
Triq Ruzar Formosa
CCTV cameras ġewwa l-Gudja
Għotja ta’ Automated External Defibrillator (AED) – Ftehim mal-Gudja
United FC

Għeluq tal-laqgħa u aġġornament

Ftuħ tal-laqgħa
Il-laqgħa bdiet fis-6.10pm wara talba qasira minn dawk kollha preżenti.
Mal-ftuħ tal-laqgħa s-Sur JM Formosa għas-Segretarju Eżekuttiv informa lis-Sindku li lKunsill kien irċieva komunikat mis-Sna Grech li ma setgħetx tattendi għal-laqgħa
minħabba impenji ta’ xogħol.
Il-Kunsill qabel unanimament li fiċ-ċirkustanzi Ms. Grech għandha tiġi konsidrata
skużata u li l-assenza tagħha għal din il-laqgħa bl-ebda mod ma għandha tiġi
konsiderata bħala assenti jew preġudikata fil-konsiderazzjoni ta’ rassenja dwar
l-attendenza tal-laqgħat tal-Kunsill.
1.0

Approvazzjoni ta’ minuti:
a.
Minuti 43/7
b.
Minuti 44/7

1.1

Il-minuti tal-laqgħat nru 43/7 u 44/7 li ġew ċirkulati għand il-kunsillieri kollha qabel
il-laqgħa ġew meħuda bħala moqrija. B’mod unanimu, il-Kunsill qabel u ddeċieda
li dawn il-minuti 43/7 u 44/7 jiġu approvati nem con.

2.0

Komunikazzjonijiet

2.1.0 Sindku
2.1.1 Għotja u allokazzjoni ta’ Automated External Defibrillator (AED). Is-Sindku qal li
dan l-apparat ikun ta’ ħtieġa għand il-Gudja United FC fejn ikun ta’ użu kemm
għal players kif ukoll għall-membri tan-nursery. Ġie diskuss ukoll li dan l-apparat
huwa ta’ siwi għall-Iskola Primarja peress li fiha jattendu t-tfal li xi darba jew oħra
jistgħu jiġu bżonn dan l-apparat li jista’ jsalva l-ħajja meta tinqala’ xi emerġenza.
Saret diskussjoni dwar il-lokazzjoni fejn jista’ jinżamm dan l-apparat.
Il-Kunsill iddeċieda li bi ftehim bil-miktub, il-Kunsill jista’ jgħaddi dan l-apparat
lill-Gudja United FC u lill-Kumitat tan-Nursery bil-patt u l-kundizzjoni li dan
l-apparat għandu jiġi mħares sewwa u li jkun hemm persuni li huma mħarrġa
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sewwa u kwalifikati sabiex ikunu jistgħu joperaw dan l-apparat meta jinqala’
l-bżonn.
Għandha tiġi stabbilità proċedura magħrufa dwar l-aċċessibilità ta’ dan l-apparat
bl-aktar mod faċli u dwar dawk il-persuni li jkunu jistgħu jkunu disponibbli f’ħinijiet
diversi anke jekk din l-emerġenza tkun inqalgħet barra l-post fejn ikun qed
jinżamm dan l-apparat tal-AED.
Għandu jkun hemm sessjonijiet ta’ taħriġ għal dawk responsabbli u membri
tal-Kunsill.
2.1.2 Xogħol ta’ madum fil-bini tal-Kunsill fi 88 Triq R. Caruana, il-Gudja. Is-Sindku qal
illi waqt l-irranġar tal-post dehret sewwa l-ħtieġa li jinqala’ u jinbidel xi madum.
Il-Kunsill qabel ma’ dak li ppropona s-Sindku.
2.1.3 Fanal fil-kantuniera fi Triq Santa Katarina ma’ Triq R. Caruana, il-Gudja.
Is-Sindku qal li f’din il-kantuniera nħoloq id-dlam speċjalment meta nqala’ l-fanal li
kien imdendel f’nofs Triq R. Caruana. Is-Sindku ppropona u l-Kunsill qabel, li jsiru
l-arranġamenti u applikazzjonijiet meħtieġa sabiex jitwaħħal fanal fuq stil antik kif
hemm imwaħħla f’inħawi oħra fil-qalba tar-raħal.
2.2.0 Komunikazzjonijiet dwar xogħol fid-diversi dekasteri:
2.2.1 Viċi Sindku
a.
Ħarsa ġenerali dwar l-ambjent. Is-Sur Baldacchino ta rendikont dwar
il-ħidma dwar l-ambjent fil-Gudja. Huwa qal li kien ġibed l-attenzjoni dwar il-knies
kif ukoll dwar il-fatt li kien qed jintrema skart madwar skips. Is-Sur Baldacchino
fakkar ukoll dwar l-importanza tas-CCTVs sabiex jiġi eliminat ir-rimi ta’ skart
b’mod illegali u li kien qiegħed jaffetwa ħażin lill-ambjent.
b.
Talba għal laqgħa mal-GreenPak. Is-Sur Baldacchino qal li l-GreenPak
talbu li ssir laqgħa nhar it-Tlieta 03 ta’ Marzu 2015 fit-2.30pm. Is-Sur Baldacchino
qal li huwa jinsab infurmat ukoll illi l-Green MT (kumpanija li wkoll tipprovdi
servizz ta’ riċiklaġġ) jidher li tinsab interessata li tikkompeti meta jasal iż-żmien li
jaqħlaq il-ftehim mal-GreenPak. Is-Sur Baldacchino qal li l-ftehim kien ġie ffirmat
għal tliet snin u jista’ jiġi mġedded bi ftehim bejn il-Kunsill u l-GreenPak.
Is-Sur Baldacchino qal li l-GreenPak kienet ta’ servizz tajjeb għall-Kunsill għarresidenti tal-Gudja, u kien sejjer ikompli jaħdem sabiex is-servizz ta’ riċiklaġġ
ġewwa l-Gudja jkun ta’ aktar suċċess b’risq il-Gudja u r-residenti tagħha.
2.2.2 Kunsillieri
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Mark Anthony Sammut

i.
Attivitajiet sportivi nhar il-Ħadd 22 ta’ Marzu 2015. Is-Sur Sammut
qal li din l-attività issa ġiet stabbilita li ssir fit-22 ta’ Marzu 2015. Sejrin ikun hemm
żumba, tlielaq u attivitajiet oħra kemm għal individwi kif ukoll għall-familja kollha.
Is-Sur Sammut qal li n-Nursery Committee tal-Gudja United FC kienu qed
jaħdmu dwar din l-attività li fiha sejrin ukoll jinkludu cake sale b’risq Puttinu Care
Fund. In-nursery sejrin jagħmlu flyer li jagħti dettalji u promozzjoni ta’ din l-attività.
Il-Kunsill qabel li jħallas €30.00 għal-lezzjonijiet taż-zumba u joħroġ €100.00
sabiex jagħmel tajjeb għal parti mill-ispejjeż tal-flyer. Il-Kunsill qabel li t-tqassim
tal-flyer isir mill-Kunsill. Is-Sur Sammut qal li din l-attività sejra ssir fil-grawnds
tal-Gudja United FC ħdejn Palazzo d’Aurel u sejjer jintuża ħin skont l-ftehim
eżistenti bejn il-Kunsill u l-Gudja United FC dwar l-użu tal-grawnd.
ii.
Kors ta’ taħriġ fiżiku Pilates. Is-Sur Sammut qal li peress li l-użu
tal-grawnds tal-iskola għadu mhux permess huwa kien qed ifittex arranġamenti
oħra mal-Iskola St. Joan Antide fil-Gudja. Jista’ jkun li jkun hemm talba għal ħlas
u għalhekk is-Sur Sammut qal li kien sejjer jinforma aktar lill-Kunsill dwar dan.
b.

Stefan Caruana

i.
Żjara ta’ għalliema barranin ġewwa l-Gudja fit-23 ta’ Frar 2015.
Is-Sur Caruana qal li din iż-żjara issa daħlet sewwa u ġiet stabbilità bħala attività
annwali li sservi wkoll li jiġu turisti fil-Gudja. Is-Sur Caruana qal li kull ma jkun
meħtieġ huwa li l-Kunsill iħallas trasport mil-lukanda u lura. Il-Kunsill qabel li
jiffinanzja dan it-trasport u possibbilment li dan it-trasport isir permezz ta’
xarabank klassika li turi l-kuluri ta’ xarabank li qabel kienet tintuża fuq ir-rotta
mill-Gudja għal Belt Valletta u vice versa.
ii.
Żjara ġewwa l-Gudja min-nisa u diplomatiċi akkredita f’Malta. Is-Sur
Caruana qal li b’ħidma ma’ Mrs Margaret Frendo din iż-żjara li serviet sabiex
tingħata prominenza lill-Gudja kienet ta’ suċċess. Din serviet sabiex il-Gudja
tingħata prominenza anke fuq livell internazzjonali.
iii.
Covers fuq bokok tax-xelters. Is-Sur Caruana qal li fil-preżent
il-Kunsill għandu żewġ xelters li jista’ joffri lill-pubbliku sabiex ikun jista’ jżur.
Is-Sur Caruana qal li huwa meħtieġ li jsiru covers xierqa għax-xelters sabiex
filwaqt li jkun hemm arja, ma jkunx hemm riskju li tidħol ix-xita. Il-Kunsill qabel li
jara kif dawn il-covers jistgħu jinkisbu u l-ispiża li tkun involuta sabiex isiru dawn
il-covers.
iv.
Programm tal-‘Erbgħa Staġuni’ fil-Gudja. Festa Rebbiegħa. Is-Sur
Caruana qal li fiċ-ċirkustanzi minħabba r-Referendum u l-elezzjoni tal-Kunsilli
Lokali ma kienx possibbli li jinżammu d-dati stabbiliti. Jidher li data possibbli
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huma 25 ta’ April 2015 jew 09 ta’ Mejju 2015. Is-Sur Caruana qal li sejjer jagħti
aktar dettalji dwar dan fil-laqgħat li jmiss tal-Kunsill.
2.3.0 Korrispondenza
2.3.1 Traffic lights u barriers fi Triq Ħal Far, il-Gudja. Il-Kunsill ħa konjizzjoni speċjali
dwar il-fatt li ilu żmien jikteb lit-TM dwar il-ħtieġa li jkun hemm dawn id-dwal u
barrier tajba sabiex min jaqsam it-triq ikun jista’ jagħmel dan bla perikolu.
Il-Kunsill iddeċieda li b’mod persistenti jagħmel pressjoni fuq TM sabiex dak
meħtieġ isir bla aktar dewmien.
2.3.2 Bollards qrib u madwar iz-zuntier tal-Knisja Parrokkjali tal-Gudja. Il-Kunsill ħa
konjizzjoni speċjali dwar l-ittra li rċieva mingħand l-Arċipriet u kopja ta’
approvazzjoni mingħand it-TM. Il-Kunsill iddeċieda li jitlob pjanta mingħand
l-Arċipriet sabiex jiġi diskuss il-post tal-bollards mingħajr ma jfixkel it-traffiku. Fuq
proposta tas-Sur Baldacchino l-Kunsill iddiskuta wkoll l-possibilità li flok bollards
ikun hemm qsari li jkunu addattati għall-ambjent u b’hekk ikun hemm ambjent
isbaħ u anke jsebbħu l-Pjazza tal-Knisja. Il-Kunsill finalment iddeċieda li jitlob
laqgħa ad hoc mal-Arċipriet u l-kunsulti tiegħu sabiex jiġi diskuss dak propost.
2.3.3 Dwar korrispondenza oħra l-Kunsill ħa konjizzjoni tal-korrispondenza kemm dik li
rċieva kif ukoll dwar dak li ntbagħat u l-Kunsill iddeċieda li jkompli jsegwi dak
meħtieġa fl-aħjar interess tal-Kunsill.
3.0

Rapporti

3.1

Ilmenti

3.1.1 Bollard fi Triq Joseph Pace. Il-Kunsill iddeċieda li tinxtara u titpoġġa bollard
sabiex ikun hemm aktar ħarsien f’dawn l-inħawi.
3.1.2 Tersaq bollard fi Triq il-Kbira. Il-Kunsill iddeċieda li din il-bollard eżistenti għandha
tersaq għal post ieħor għax b’hekk din tkun toffri aktar sigurtà.
3.1.3 Sqaq San Mikiel biswit Triq l-Għelejjel il-Gudja. Il-Kunsill ħa konjizzjoni tal-ħtieġa
li jkun hemm kjarezza jekk dan il-post hux verament fil-konfini eżistenti tal-Gudja.
3.1.4 Fuq proposta tas-Sur Baladacchino, il-Kunsill iddeċieda li tinkiseb aktar
informazzjoni dwar li fi nħawi fil-periferija fejn ma hemmx elettriku tiġi użata
s-sistema solari u b’hekk dawn l-inħawi jkollhom dawl kif ikun meħtieġ.
3.1.5 Bozoz. Is-Sur Baldacchino qal li l-Kunsill kien qed isegwi l-applikazzjoni
pendenti. Is-Sur Baldacchino qal li għal kull servizz hemm il-ħtieġa ta’
applikazzjoni u approvazzjoni skont il-proċeduri stabbiliti.
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3.1.6 Restawr. Il-Kunsill iddeċieda li jara l-possibilità li jsir restawr fuq l-istatwa
tal-Madonna fl-inħawi ta’ Loretu bil-possibilità li jinkisbu fondi preċiżament sabiex
isir dan ir-restawr.
3.1.7 Il-Kunsill ħa wkoll konjizzjoni ta’ ilmenti oħra li waslu għand il-Kunsill u ngħata
tagħrif dwar twiġibiet u kif aġixxa l-Kunsill sabiex dawn l-ilmenti jiġu trattati b’mod
pożittiv u li min ikun għamel xi ilment jingħata tweġiba sodisfaċenti dwar dak li
jkun qed iwettaq il-Kunsill dwar l-ilment li jkun wasal għand il-Kunsill.
4.0

Konsiderazzjoni u approvazzjoni tal-Financial Statements għas-sena li
għalqet fil-31 ta’ Diċembru 2014

4.1

Il-Kunsill ħa konjizzjoni tal-kontenut u ngħata spjegazzjoni ta’ dawn il-Financial
Statements għas-sena li għalqet fil-31 ta’ Diċembru 2014 u filwaqt li b’mod
unanimu approva dawn l-istatements kif preżentati wkoll li dawn il-financial
statements jiġi ffirmati mis-Sidnku u s-Segretarju Eżekuttiv li servew lill-Kunsill
fil-perjodu ta’ dawn il-financial statements. Il-Kunsill qabel li jipproċedi wkoll skont
kif stipulat fil-memo 01/2015.

5.0

Approvazzjoni ta’ minuti tal-laqgħa pubblika li saret fit-30 ta’ Jannar 2015

5.1

Il-Kunsill ħa konjizzjoni tal-kontenut ta’ dawn il-minuti kif preżentati għand
il-kunsillieri kollha qabel il-laqgħa u ddeċieda li dawn il-minuti jiġu approvati nem
con. Il-Kunsill iddeċieda li dawn il-minuti jiġu parti integrali ma’ dawn il-minuti ta’
din il-laqgħa tal-Kunsill.

5.2

Affarijiet li tqajmu mill-minuti

5.2.1 Il-parking space fi Triq il-Kbira ma’ Wesgħet Anġlu Dalli. Saret diskussjoni dwar
il-qagħda preżenti meta vetturi kemxejn akbar minn vettura normali ssib diffikultà.
Il-Kunsill iddeċieda li s-Sindku jmur fuq il-post mas-Sur Rennie Scicluna u filwaqt
jinkiseb tagħrif dwar il-qagħda jiġi konsidrat dak meħtieġ u li jista’ jsir sabiex
il-qagħda tmur għall-aħjar u jitneħħa l-inkonvenjent eżistenti.
5.2.2 Il-qagħda tat-traffiku u parkeġġ fi Triq Joseph Gravina u l-inħawi tal-madwar.
Il-Kunsill ħa konjizzjoni u ddeċċieda li għandu jsir studju flimkien mat-TM sabiex
f’dawn l-inħawi jkun hemm aktar safety kemm għal min ikun għaddej mit-triq,
kemm bħala pedestrian jew sewwieq, kif ukoll għar-residenti ta’ dawn l-inħawi.
Saret diskussjoni dwar li jitpoġġew xi forma ta’ traffic calmers. Ġie deċiż li ssir
żebgħa ‘SLOW’ kif meħtieġ, jitneħħew s-sinjali bojod fuq ġewwa tal-parking
spaces fi Triq Joseph Gravina u b’hekk jekk xi vettura tkun kemxejn kbira ma
tkunx qed tfixkel żewġ spazji ta’ parkeġġ. Il-Kunsill iddeċieda li jagħmel dak kollu
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possibbli sabiex il-punti kollha li tqajmu waqt il-laqgħa tal-lokalità jiġu indirizzati
bl-aħjar mod possibbli sabiex ir-residenti jkollhom ħajja aħjar.
6.0

Finanzi

6.1

Petty Cash. Il-Petty Cash għax-xahar ta’ Jannar 2015 għall-ammont ta’ €22.45
ġie approvat.

6.2

Skeda ta’ Pagamenti. L-iskeda ta’ pagamenti għax-xahar ta’ Jannar 2015
għas-somma totali ta’ €16729.72 ġiet approvata kif ippreżentata wara li ġew
imwieġba xi mistoqsijiet dwar xi ammont kif murija fl-istess skeda.

6.3

Talbiet għal xiri u xogħlijiet. Il-Kunsill qabel u approva x-xiri ta’ servizzi u materjal
kif imsemmija f’dawn il-minuti aktar ‘il quddiem.

7.0

Temi u Xogħlijiet Pendenti

7.1

L-Estenzjoni tal-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta fil-Gudja. Il-Kunsill qabel li
jkompli jsegwi l-iżvilupp propost u jara li dak li kien propost sabiex jiġu protetti
l-interess tar-residenti tal-Gudja kif ukoll tal-Kunsill jidħlu fis-seħħ u jibdew
jaħdmu. Il-Kunsill iddeċieda li jkun hemm aktar laqgħat mad-diriġenti tal-MIA
sabiex isir il-progress meħtieġ.

7.2

Playing field fi Ġnien Raymond Caruana - Progress dwar manutenzjoni u kontijiet
pendenti. Il-Kunsill ġie infurmat li xogħol ta’ manutenzjoni kif ukoll ix-xiri u
l-installazzjoni tal-ajruplan tal-plastik li ġie vandalizzat u kellu jinbidel bi spejjeż
tal-Kunsill sejjer issir fil-ġranet li ġejjin. Iż-żebgħa tal-wiċċ din il-playing Field
sejjer isir f’Marzu 2015.

7.3

Triq Ħal Safi u bankina u Triq Birżebbuġa. Il-Kunsill ġie infurmat li x-xogħol miexi
b’ritmu sewwa. Il-Kunsill qabel li jista’ jibda x-xogħol fuq il-bankina u bdil ta’
servizzi fi Triq Birżebbuġa. Il-Kunsill qabel li s-Sindku għandu jitlob lill-Perit
tal-Kunsill sabiex jagħti stimi dwar xogħol u wiċċ ta’ asfaltar fi trejqiet fl-inħawi.
Meta l-Kunsill ikollu din l-istima jkun jista’ jieħu deċiżjoni skont kif jippermettu
l-finanzi tal-Kunsill.
Tarf ta’ bankina fit-tarf ta’ Triq il-Kbira li tmiss ma’ sqaq fi Triq Birżebbuġa.
Il-Kunsill qabel li din il-parti tal-bankina tkun bil-wiċċ tal-pavè. Il-Kunsill qabel ukoll
li jsir drop-kerb quddiem il-garaxx u li taħt il-wiċċ tal-pavè jsir il-konkos.

7.4

Triq Birżebbuġa. Il-Kunsill qabel u ddeċieda li xogħol fuq din it-triq isir kemm fuq
il-bankina kif ukoll fit-triq minn fejn jgħaddu jew isiru l-parkeġġ ta’ vetturi.
Il-metodu tax-xogħol isir kemm b’konkos kif ukoll wiċċ ta’ asfalt billi t-triq tkun
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tista’ l-ewwel titqaxxar ftit u jingħata wiċċ asfalt. Ġie diskuss li l-iskips kbar
tas-separazzjoni tal-iskart jistgħu jiċċaqalqu u jmorru f’post aktar addattat.
7.5

Triq Ruzar Formosa. Il-Kunsill qabel li tkompli bil-pressjoni sabiex ix-xogħol
meħtieġ bil-wiċċ xieraq li jmur mal-ambjent jibda’ u jitkompla bla dewmien.
Triq Filippu Castagna. Il-Kunsill qabel li titbagħat ittra lit-TM sabiex isir xogħol
meħtieġ peress li hemm possibilità li fiċ-ċirkustanzi din it-triq għandha issir
mit-TM.

7.6

CCTV cameras ġewwa l-Gudja. Il-Kunsill qabel li jkompli bil-ħidma sabiex jiġu
installati mill-inqas żewġ CCTV u dan kif kien ġie miftiehem fir-Reġjun
tan-Nofsinhar.

7.7

Għotja ta’ Automated External Defibrillator (AED) – Ftehim mal-Gudja United FC.
Waqt din il-laqgħa l-Kunsill iddiskuta l-aħjar post fejn jiġi fdat, bi ftehim formali
bil-miktub mal-Gudja United FC/Nursery. Huwa meħtieġ li tinxtara wkoll kaxxa
apposta sabiex dan l-apparat jiġi protett sewwa sabiex jintuża bl-aktar faċilità
meta jkun meħtieġ.
Il-Kunsill qabel illi jingħata taħriġ professjonali mill-inqas 5 persuni li jkollhom bażi
tajba ta’ First Aid. Tinżamm lista ta’ dawn il-persuni kompetenti sabiex meta jkun
hemm urġenza tal-anqas ikun hemm persuna disponibbli li tuża sewwa dan
l-apparat meta jinqala’ l-bżonn ta’ użu. Il-Kunsill qabel ukoll li tingħata
prominenza li dan l-apparat għalkemm ikun fil-kustodja tal-Gudja United FC jista’
jintuża u li jagħti l-għajnuna minn kull min ikollu bżonn f’kull ħin u f’kull post
pubbliku ġewwa l-Gudja.

8.0

Għeluq tal-laqgħa u aġġornament

8.1

Petizzjoni datata 11 ta’ Frar 2015 Dok ‘A’ rigward Triq Victor Pasmore. Il-Kunsill
ħa konjizzjoni ta’ din il-petizzjoni. Iddiskuta l-qagħda preżenti ta’ din it-triq li
testendi fuq il-konfini taż-żewġt irħula, dik tal-Gudja u dik ta’ Ħal Għaxaq.
Jirriżulta li l-parti ta’ triq fuq in-naħa tal-konfini tal-Gudja hija sodisfaċenti u hija
l-parti ta’ triq fil-konfini ta’ Ħal Għaxaq li hemm bżonn ta’ tiswija u manutenzjoni
serja.
Fiċ-ċirkustanzi l-Kunsill iddeċieda li jkun hemm talba konġunta mal-Kunsill ta’ Ħal
Għaxaq sabiex jitolbu l-għajnuna ta’ TM sabiex isir xogħol meħtieġ. Il-Kunsill
qabel ukoll li ż-żewġ Kunsilli għandhom jersqu flimkien sabiex jiġi esplorati
l-possibilità li jinkisbu fondi speċifiċi peress li din it-triq tinsab fil-kampanja u toffri
possibilità ta’ passaġġ tajjeb għal kull min irid iżur il-kampanja tal-Gudja u ta’ Ħal
Għaxaq.
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8.2

Xogħol riparatorju fi Triq Ħal Safi. Il-Kunsill ġie infurmat li hemm xi xogħol ta’
riparazzjoni bħal pereżempju li gutter għandu jersqu sabiex jaħdmu aħjar meta
jinżel l-ilma. Ġie osservat li l-ħruġ tal-kulvert li tpoġġa fil-bir ta’ Ġnien il-Ħelsien
ma kienx viżibbli. Il-Kunsill iddeċieda li dawn l-osservazzjonijiet jiġu diskussi fuq
il-post mal-Perit Gilbert Bartolo tal-Med Design and Associates sabiex tinsab
is-soluzzjoni meħtieġa.

8.3

Arblu li fuqu hemm wires tal-elettriku fit-tarf ta’ isfel ta’ Vjal it-Torri, il-Gudja.
Il-Kunsill ħa konjizzjoni li dan l-arblu filwaqt li jidher li huwa meħtieġ, qed joħloq
periklu serju issa li saret kontinwazzjoni ta’ Vjal it-Torri. Il-Kunsill iddeċieda li jitlob
lit-TM sabiex madwar dan l-arblu issir central strip li tkun tidher sewwa u li jiġi
mħares l-arblu u li jonqos sewwa r-riskju kemm għat-traffiku kif ukoll għal kull min
jiffrekwenta l-inħawi.

8.3

Ħatra ta’ Aġent Segretarju Eżekuttiv. Is-Sindku informa lill-Kunsill li s-Sur Rannier
Busuttil ġe maħtur mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali sabiex jaġixxi ta’ Aġent
Segretarju Eżekuttiv. Il-Kunsill iddeċieda li din il-ħatra ta’ Aġent Segretarju
Eżekuttiv għandha tkun biss komplimentari mal-ħidma u pożizzjoni tas-Sur
Joseph M. Formosa bħala Maniġer Eżekuttiv tal-Kunsill kif approva l-Kunsill
f’laqgħat preċedenti u b’hekk il-ħidma tal-Kunsill tkun aktar effettiva u effiċjenti
mingħajr ma jkun hemm spejjeż żejda għall-Kunsill. Il-Kunsill qabel li s-Sur
Formosa ikun jista’ wkoll jaġixxi bħala Segretarju Eżekuttiv nomine kif u meta
jkun meħtieġ.

Aġġornament
Peress li l-materja fuq l-aġenda ġiet eżawrita l-Kunsill għalaq il-laqgħa fid-8.45pm u
aġġorna l-laqgħa għas-27 ta’ April 2015 jew f’xi data oħra skont il-ħtieġa u fuq
aġenda li tiġi ċċirkulati qabel il-laqgħa.

Joseph M. Formosa
Segretarju Eżekuttiv

John Mary Calleja
Sindku

Data: ____________________
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