Minuti tad-disgħa u erbgħin laqgħa tas-seba’ Kunsill Lokali l-Gudja li saret fl-uffiċċju
amministrattiv tal-Kunsill (uffiċċju temporanju fil-Librerija G. Zammit) l-Erbgħa 20 ta’ Mejju 2015
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Għeluq tal-laqgħa u aġġornament

Ftuħ tal-laqgħa
Il-laqgħa bdiet fis-6.05pm wara talba qasira minn dawk kollha preżenti.
Mal-ftuħ tal-laqgħa s-Sindku ġie infurmat illi l-Kunsillier Stefan Caruana ma setax jattendi peress
li kellu impenji oħra li ma setax jaħrabhom. Il-Kunsill iddeċieda unanimament li fiċ-ċirkustanzi sSur Caruana għandu jiġi kkonsiderat skużat u li l-assenza tiegħu għal din il-laqgħa bl-ebda mod
ma għandha tiġi kkonsiderata bħala assenti fil-konsiderazzjoni tar-rassenja dwar l-attendenza
tal-laqgħat tal-Kunsill.
1.0

Approvazzjoni ta’ minuti:
a.
Minuti 47/7 – 13 ta’ April 2015
b.
Minuti 48/7 – 29 ta’ April 2015

1.1

Il-minuti tal-laqgħat nru 47/7 u 48/7 li ġew iċċirkulati għand il-kunsillieri kollha qabel illaqgħa ġew meħuda bħala moqrija. B’mod unanimu, il-Kunsill qabel u ddeċieda li dawn
il-minuti 47/7 u 48/7 jiġu approvati nem con.

2.0

Komunikazzjonijiet

2.1.0

Sindku

2.1.1

Ħarsien mit-traffiku ħdejn l-Iskola St. Ġiovanna Antida fi Triq Filippu Castagna. IsSindku għamel referenza għal qagħda preżenti u għad-diversi talbiet li għamlet il-Kap
tal-Iskola sabiex ikun hemm ħarsien tat-tfal huma u deħlin jew ħerġin mill-iskola
speċjalment fil-bieb maġġur li jagħti fuq Triq Filippu Castagna. Saret diskussjoni u lKunsill qabel u ddeċieda li jiddiskuti mad-diriġenti tal-iskola dwar li l-Kunsill jagħmel xi
sistema ta’ bollards fid-djuq fuq in-naħa tal-iskola u li dawn il-bollards jitpoġġew u
jinqalgħu mill-impjegati tal-iskola fil-ħinijiet tad-dħul u ħruġ tal-istudenti u b’hekk il-kontroll
tat-traffiku permezz ta’ din is-sistema tkun qed ukoll toffri s-sigurtà meħtieġa. Il-Kunsill
qabel ukoll illi l-Kap tal-Iskola tista’ tistħarreġ dwar l-aħjar sistema ta’ kontroll u li l-Kunsill
jagħmel il-pagament wara li jkun ħareġ purchase order u li l-invoice ssir f’isem il-Kunsill.

2.1.2

Bollards: a. fi Triq il-Kbira ma’ Triq Ħal Safi (kantuniera) u b. Wesgħet Anġlu Dalli. Wara
li s-Sindku semma l-qagħda u l-ħtieġa ta’ dawn iż-żewġ bollards, il-Kunsill iddeċieda li
titwaħħal bollard fi Triq il-Kbira ma’ Triq Ħal Safi (fil-kantuniera) u li l-bollard fi Triq ilKbira biswit Wesgħet Anġlu Dalli tersaq u titpoġġa f’post aħjar li sservi ta’ ilqugħ kemm
għal proprjetà kif ukoll għal kull min ikun jiffrekwenta dawn l-inħawi.

2.1.3

Sinjal tat-traffiku isfar biswit Wesgħet Anġlu Dalli. Wara li s-Sindku qal li kienet saritlu
talba dwar dan, il-Kunsill approva li jsir sinjal isfar kif tippermetti l-liġi.

2.1.4

Parking spaces fi Triq il-Ħofra ħdejn il-pjazzetta biswit l-iskola Sta Ġiovanna t’Antida malkisra ta’ Vjal it-Torri, il-Gudja. Is-Sindku qal li kienu sarulu diversi talbiet dwar il-ħtieġa li
jsiru sinjali ta’ parkeġġ f’dawn l-inħawi sabiex ma jsirx parkeġġ bla ebda ordni li jista’
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jikkawża xi inċident serju waqt li t-tfal ikunu qed jaqsmu għall-iskola. Il-Kunsill iddeċieda
li jsiru sinjali ta’ parkeġġ fit-truf biss u mhux jaqsmu l-area ta’ parkeġġ, u b’hekk ikun
hemm aktar ordni f’dawn l-inħawi u jitnaqqas il-periklu ta’ waqt id-dħul u l-ħruġ tal-iskola.
2.1.5

Parking spaces fi Triq San Ġorġ kantuniera ma’ Vjal it-Torri. Is-Sindku qal li hemm
spazju tajjeb sabiex jinħoloq spazji għal parkeġġ f’dawn l-inħawi. Il-Kunsill iddeċieda li
jsiru sinjali fit-truf biss u mhux li jaqsmu l-area ta’ parkeġġ u b’hekk ikun hemm aktar
ordni f’dawn l-inħawi. Il-Kunsill approva wkoll li jsiru sinjali sofor fl-inħawi ta’ Vjal it-Torri
kantuniera ma’ Triq Victor Pasmore.

2.1.6

Xogħol fl-uffiċċju amministrattivi fi 88 Triq R. Caruana, il-Gudja. Is-Sindku qal li x-xogħol
fuq ġewwa issa huwa lest. Is-Sindku qal ukoll illi qed jinkera cherry picker (bix-xufier
miegħu) għas-somma ta’ €90 kull nofstanhar. Is-Sindku qal illi huwa kien tal-fehma li xxogħol ikompli u meta jkun lest kellu jsejjaħ il-Perit tal-Kunsill sabiex jagħmel spezzjoni
fuq il-post, u jekk li jinsab li x-xogħol kollu sar kif kien meħtieġ, il-Perit jiċċertifika dan.
Meta dan it-tali ċertifikat tal-Perit ikun għand il-Kunsill, il-Kunsill jagħti kopja lil kull
kunsillier u wara li jsir it-tindif meħtieġ u jsiru l-attrezzaturi meħtieġa, il-Kunsill ikun jista’
jerġa’ jibda jopera minn dan il-post. Is-Sindku fakkar li għal post ta’ uffiċċju fi 88 Triq R.
Caruana, il-Kunsill għandu biss tolleranza mingħand il-Kummissarju tal-Pulizija u
għalhekk huwa wkoll tajjeb li l-Kunsill jibda jaħseb sewwa sabiex ikollu l-post tiegħu minn
fejn ikun jista’ jopera fuq bażi soda. Il-Kunsill ra l-punt ukoll illi dan il-bini mhux
aċċessibbli kemm għall-anzjani kif ukoll għal persuni bi bżonnijiet speċjali.

2.1.7

Art jew bini tal-Gvern li jkun jista’ jiġi offrut lill-Kunsill sabiex jistabbilixxi l-uffiċċju
amministrattivi u ħtiġijiet oħra. Il-Kunsill qabel illi f’dawn iċ-ċirkustanzi speċjalment meta
ġie infurmat li l-art ħdejn il-Palazz ta’ Bettina ngħatat lill-privat għal skopijiet agrikoli lKunsill iddeċieda li jitlob lid-Dipartiment tar-Proprjetajiet tal-Gvern sabiex tinkiseb
informazzjoni tal-artijiet u proprjetajiet tal-Gvern ġewwa l-Gudja u li jkun disponibbli
sabiex il-Kunsill ikun jista’ jwaqqaf l-uffiċċju tiegħu fihom (kemm jekk jibni fuq art jew
jagħmel xogħlijiet fuq xi bini eżistenti).

Sospenzjoni tal-Aġenda
Fuq talba tas-Sindku, il-Kunsill qabel u ddeċieda li f’dan l-istadju, tiġi sospiża l-ordni fuq laġenda u jiddiskuti tema 4.
4.0

Proġett ta’ Triq Ħal Safi u Triq Birżebbuġa – bankini u resurfacing – kontijiet

4.1

Is-Sindku informa lill-Kunsill illi dawn ix-xogħlijiet kienu lesti sal-aħħar ta’ April 2015 kien
għad fadal xi xogħlijiet żgħar xi jsiru. Is-Sindku qal li l-Perit tal-Kunsill talab sabiex isiru ttestijiet sabiex wara jkunu jistgħu joħorġu l-kontijiet uffiċjali li jkunu jistgħu wkoll jiġu
ċċertifikati mill-Perit tal-Kunsill qabel joħorġu l-pagamenti mill-Kunsill. Is-Sindku qal li lkont tad-Denfar Excavators Ltd għal xogħlijiet ta’ konkos fuq bankini u kulvert huwa ta’
€70131.82. Is-Sindku qal ukoll illi l-Kunsill għandu wkoll il-kont dwar l-asfaltar u xogħlijiet
oħra kif maħruġ minn Philip Agius & Sons (Maksar) u li dan ilaħħaq għas-somma ta’
€112899.15. Sa dan il-mument dan il-kont għadu ma ġiex iċċertifikat mill-Perit talKunsill.
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Saret diskussjoni fejn ġie rrimarkat illi fil-kont tad-Denfar Excavators item 1.01 €600 u
item 1.02 €500 wieħed għandu jiġbed l-attenzjoni jekk verament kienx hemm barriers,
screens u traffic signs u jekk verament il-kuntrattur kellux spiża ta’ watchman sabiex ikun
hemm ħarsien anke waqt il-ħin ta’ filgħaxija meta x-xogħol ikun wieqaf.
Il-Kunsill qabel li dwar dan għandu jikteb lill-kuntrattur sabiex jingħata tweġiba u wara din
tiġi kkonsidrata mill-Kunsill qabel ma jsir il-ħlas dwar din l-ispiża.
Il-Kunsill approva u rratifika l-pagament akkont ta’ €40,000 li diġà ħarġu lid-Denfar
Excavators Ltd u soġġett għal dak li diġà ntqal dwar is-somma ta’ €1100.00, jibda
jagħmel pagament ta’ €10,000 fix-xahar minn Ġunju 2015 sakemm ikun sar il-pagament
finali. Dwar il-pagament lill-Maksar, il-Kunsill iddeċieda illi malli jaslu r-riżultati tat-testijiet
u joħroġ iċ-ċertifikat tal-Perit dwar l-ammont dovut għax-xogħol ta’ asfaltar, dan għandu
jitbagħat lil kull kunsillier sabiex il-Kunsill ikun jista’ joħroġ pagament ta’ €50000 akkont u
wara l-Kunsill ikun jista’ jiddeċiedi dwar il-bilanċ li jkun hekk dovut, fil-laqgħat li jmiss talKunsill.
NB Wara din is-sospenzjoni tal-aġenda, il-Kunsill kompla bl-aġenda kif indikata.
2.2.0 Komunikazzjonijiet dwar xogħol fid-diversi dekasteri
2.2.1

Viċi Sindku
a.
Zebra crossings fi Vjal it-Torri fl-inħawi tal-iskola St Joan Antide. Il-Viċi Sindku
qal li hemm ħtieġa li ssir din iż-zebra crossings bil-belisha lights sabiex min ikun irid
jaqsam it-triq ikun jista’ jagħmel dan mingħajr periklu żejjed. Il-Kunsill iddeċieda li jitlob
lit-TM sabiex tipproċedi b’dak meħtieġ.
b.
Xtiebi fi Ġnien Ġlormu Cassar Tax-Xljeli. Is-Sur Baldacchino qal li l-Kunsill
għandu jara li jsir xi forma ta’ xtiebi sabiex ikun hemm aktar protezzjoni għal dawk it-tfal li
jiffrekwentaw dan il-ġnien u l-playing field. Il-Kunsill iddeċieda li jittieħdu l-passi
meħtieġa dwar din il-materja.
c.
Talba għal żewġ bozoz fi Triq Mons. P. Mallia. Is-Sur Baldacchino qal li peress
qed jinqalgħu diffikultajiet, il-Kunsill għandu jistħarreġ alternattiva li flok żewġ arbli
jitwaħħal arblu wieħed fil-kantuniera ta’ Triq Bur Ġlat katuniera ma’ Triq Mons. P. Mallia.
Is-Sur Baldacchino qal li l-Kunsill għandu jitlob lill-kuntrattur Nexos sabiex jikseb il-pariri
meħtieġa u b’hekk il-Kunsill ikun jista’ jagħmel il-proposti lill-Enemalta sabiex is-servizz
meħtieġa jingħata mingħajr ma ssir ħsara lill-wiċċ tat-triq li għadha kemm tlestiet mit-TM.
Il-Kunsill qabel ma’ dak li qal is-Sur Baldacchino u ddeċieda li jipproċedi kif ikun meħtieġ.
d.
Skips għall-iskart domestiku fi Triq Bir Miftuħ. Is-Sur Baldacchino qal li kien qed
jiġi osservat li dawn l-iskips kienu qed jiġu abbużati. Is-Sur Baldacchino qal li peress li
kien qed ikun hemm ġbir tal-borża s-sewda nhar ta’ Tnejn, l-Erbgħa, il-Ħamis, il-Ġimgħa
u s-Sibt ma kienx hemm raġun għaliex dawn l-iskips kienu dejjem imfawra u
madwarhom ikun hemm ukoll miżbla. Meta nies li mhux residenti l-Gudja, jarmu l-iskart
tagħhom fil-Gudja, dan qed ukoll jagħmel ħsara kemm ambjentali kif ukoll finanzjarja lillKunsill.
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Is-Sur Baldacchino qal li dawn l-iskips għandhom jersqu għal madwar dik il-biċċa art
ħdejn il-Ġnien tal-Kmand fejn ma jkunux jidhru kompletament minn Triq Bir Miftuħ u
b’hekk min ma jkunx mill-Gudja ma jkomplix jarmi l-iskart tiegħu fil-Gudja. Is-Sur
Baldacchino qal li qabel jersqu dawn l-iskips, il-Kunsill għandu jibgħat ċirkulari lirresidenti ta’ Bir Miftuħ u dawk tal-inħawi tal-Qalb ta’ Ġesù dwar dak li jkun sejjer jagħmel
dwar dawn l-iskips. Is-Sur Baldacchino qal li l-Kunsill għandu jkompli jisħaq dwar isseparazzjoni tal-iskart u dwar l-użu tal-borża l-ħadra u l-iskips tas-separazzjoni tal-iskart.
Il-Kunsill qabel ma’ dak li qal is-Sur Baldacchino u ddeċieda li jipproċedi kif meħtieġ
sabiex jipproteġi l-ambjent kemm jista’ jkun.
e.
Skips ta’ skart domestiku ħdejn l-iskola ta’ St. Joan Antide. Is-Sur Baldacchino
qal li ta’ sikwit il-Kunsill kien qed jirċievi ilmenti li din l-iskip kienet qed issir miżbla bilħsara għat-tfal li jattendu din l-iskola. Saret diskussjoni u l-Kunsill iddeċieda li jneħħi din
l-iskip u jħalli l-iskips tas-separazzjoni tal-iskart u fl-ispazju ta’ fejn hemm l-iskip il-ħadra
dan jimtela bl-iskip tas-separazzjoni tal-iskart għaliex hemm ir-riskju li jekk ma jsirx hekk
dan l-ispazju jsir miżbla żgħira fi żmien qasir.
f.
Bring in site fi Triq Birżebbuġa u Triq Ħal Safi, il-Gudja. Is-Sur Baldacchino qal li
l-apparat li kien hemm fit-tarf ta’ Triq Birżebbuġa kien qed jinżamm għand il-GreenPak.
Is-Sur Baldacchino ppropona illi l-Kunsill jitlob lill-GreenPak sabiex jibdel dan l-apparat
ma’ apparat tas-separazzjoni tal-iskart aktar modern u dan jitpoġġa fi Triq Ħal Safi
faċċata tal-bankina l-ġdida f’din l-istess triq. Il-Kunsill qabel ma’ dak li qal is-Sur
Baldacchino u ddeċieda li jagħmel dak meħtieġ sabiex jinbidlu l-iskips u dawn jitpoġġew
fi Triq Ħal Safi, il-Gudja.
2.2.2

Kunsillieri
a. Mark Anthony Sammut
i.
Talba għal xogħol fi trejqa ta’ wara ċ-ċimiterju tal-Gudja. Is-Sur Sammut
għamel referenza għat-talba tas-Sur Ray Zammit sabiex titnaddaf l-area għaliex hemm
ħafna ħaxix li jagħmel ħsara lill-inġenji u ma tantx hija aċċessibli. Il-Kunsill qabel ma’
dak li qal is-Sur Sammut u ddeċieda li jitlob lit-TM sabiex il-post jitnaddaf u jsir aċċess
aħjar għaliex il-qagħda preżenti mhux aċċettabbli.
ii.
Pożizzjoni ta’ parkeġġ u traffiku fi Triq Joseph Gravina, il-Gudja. Is-Sur
Sammut qal li għalkemm sar xi titjib, il-pożizzjoni għadha inkwetanti. Il-Kunsill iddeċieda
li jitlob lit-TM sabiex tgħin lill-Kunsill dwar dan ir-rigward u b’hekk kemm ir-residenti kif
ukoll dawk li jiffrekwentaw dawn l-inħawi jkollhom ħajja aħjar.
iii.
Vot16 – ħatra ta’ ambaxxatur/ambaxxatriċi għaż-żgħażagħ fil-Gudja. IsSur Sammut qal li din il-ħatra issa tinsab vakanti. Il-Kunsill qabel ma’ dak li qal is-Sur
Sammut u ddeċieda li l-Kunsill jibgħat ċirkulari lir-residenti tal-Gudja li tinqasam f’żewġ
partijiet – parti li titlob applikazzjoni minn żgħażagħ ta’ bejn il-15 u t-18-il sena sabiex jiġu
magħżula għal ambaxxatur/ambaxxatriċi taż-żgħażagħ u parti oħra ta’ żgħażagħ bejn it-
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13 u t-18-il sena sabiex ikunu jistgħu jintgħażlu u jiffurmaw il-Kunsill Lokali taż-żgħażagħ
skont kif tistipula l-Aġenzija Żgħażagħ meta toħroġ is-sejħa.
iv. Proġett ta’ YiA ġewwa l-Estonja bit-titlu ‘If not you – then no one’. Is-Sur
Sammut qal li dan il-proġett sejjer iseħħ bejn l-20 u t-28 ta’ Ġunju 2015 li jikkonsisti fi
grupp ta’ sitt żgħażagħ u għażla ta’ grupp leader. Il-Kunsill qabel ma’ dak li qal is-Sur
Sammut u ddeċieda li jimxi fuq l-istess linji li mexa fil-passat meta pparteċipa fi proġetti
simili għaliex għall-Kunsill Lokali tal-Gudja din mhux l-ewwel darba li pparteċipa fuq livell
Ewropew fejn jidħlu ż-żgħażagħ.
v.
Sensiela sport - Fil-5 ta' Lulju se jsir Fitness Festival fi Ġnien Raymond
Caruana, b'kollaborazzjoni mal-għaqdiet sportivi tar-raħal Agones SFC u l-Gudja Youth
Nursery. L-attività ser tibda filgħodu hekk kif il-parteċipanti ta' Offroad Triathlon li se tkun
qed tibda minn Birżebbuġa jaslu fejn il-Ġnien. Warajhom, ser tibda Duathlon għat-tfal
organizzata mill-Malta Triathlon Academy madwar il-ġnien, Triq William Baker u Triq Bir
Miftuħ. Fl-istess ħin ser jibda wkoll tournament tal-football 3-a-side organizzata millGudja Youth Nursery fil-pitch iż-żgħir tal-ġnien. Għal ħabta tal-10am, jibda sessjonijiet ta'
Pilates, Core u Zumba għall-adulti, kif ukoll logħob għat-tfal, organizzati mill-Agones
SFC. Hemm il-ħsieb ukoll li fil-11am issir talk fuq il-benefiċċji tal-eżerċizzju u l-isport
għas-saħħa minn xi sportivi flimkien mas-Segretarju Parlamentari u l-Kelliem talOppożizzjoni għall-Isport (din għad trid tigi kkonfermata). Qed jiġu kkuntattjati wkoll
kumpaniji u ħwienet ta' ikel healthy u ta' affarijiet sportivi biex jarmaw stand fejn
jippromwovu lilhom infushom waqt l-attività. Il-Kunsill se jkun qed juża budget ta' €300
għall-attività, li jintużaw mill-iskema tal-KMS (50% kofinanzjati).
vi.
Restawr ta’ postijiet storiċi ġewwa l-Gudja. Is-Sur Sammut qal li s-sejħa
dwar finanzjament hija ta’ inkorraġament sabiex il-Kunsill jirrestawra postijiet ta’ interess
għall-Gudja u l-Gudjani. Is-Sur Sammut semma l-mina li tinsab fi Triq il-Kbira, in-niċċa
ta’ ħdejn il-Kappella ta’ Loreto u s-Salib tad-Dejma li jinsab fl-inħawi ta’ Bir Miftuħ. Saret
diskussjoni dwar l-importanza li dawn il-postijiet jiġu restawrati. Il-Kunsill iddeċieda li
jieħu l-passi meħtieġa u jipprepara d-dokumentazzjoni u jqabbad nies professjonali kif
ikun meħtieġ sabiex l-applikazzjonijiet tal-Kunsill dwar dawn il-postijiet ikunu ta’ suċċess
u li l-Kunsill jikseb il-fondi meħtieġa.
b.

Demelsa Grech

i.
Kors tal-beading mill-Kunsill. Ms. Grech qalet li hija tinsab infurmata li
dan l-kors kien ta’ interess u hija ġiet mitluba li l-Kunsill jerġa’ jagħmel dan fi żmien li ġej.
Saret diskussjoni u l-Kunsill iddeċieda li jerġa’ jagħmel dan il-kors fil-bidu ta’ Novembru
2015. Dan il-kors ikun ta’ għaxar lezzjonijiet ta’ sagħtejn il-waħda. Għandha tintbagħat
ċirkulari lir-residenti kollha tal-Gudja. Għandu jintalab ħlas nominali ta’ €10.00 għarresidenti tal-Gudja u €15.00 għal min japplika għal kors u ma jkunx residenti l-Gudja.
ii.
Ġabra ta’ artikli fuq il-Gudja. Ms. Grech qalet li kienet ġiet avviċinata misSur Loretu Dalli fejn offra li jiġbor artikli li matul iż-żmien ġew ippubblikati dwar l-istorja,
nies, kultura u aspetti oħra ta’ interess li jkomplu jagħtu ġieħ u informazzjoni interessanti
dwar il-Gudja. Din il-ġabra ta’ artikli jiġu ppubblikati fi ktejjeb li l-Kunsill ikun jista’ jżomm
u jqassam waqt okkażjonijiet speċjali. L-ispiża għall-Kunsill tkun dik ta’ €1000.00.
Jistgħu jinkisbu wkoll sponsors li jnaqqsu l-ispiża li tista’ taqbeż l-€1000.00. Il-Kunsill
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qabel ma’ dak li qalet Ms. Grech u ddeċieda li jimxi ‘l quddiem skont kif ikun meħtieġ
sabiex dan il-proġett jitwettaq b’risq il-Gudja u n-nies tagħha. Dan il-proġett jista’ jgħin
ukoll iħajjar aktar il-qari speċjalment dawk li għandhom għal qalbhom l-istorja tal-Gudja.
iii.
Posta ta’ referenza għall-pubblikazzjoni ta’ magazines u fuljetti tal-każini u
għaqdiet ġewwa l-Gudja. Ms. Grech qalet li tkun ħaġa tajba li jinħoloq spazju fil-librerija
tal-Kunsill sabiex il-pubbliku jkun isibha faċli li jsib dawn il-pubblikazzjonijiet li
normalment ikun fihom informazzjoni siewja speċjalment għal min jagħmel riċerka. IlKunsill qabel ma’ dak li qalet Ms. Grech u ddeċieda li jieħu l-passi meħtieġa sabiex isir
dak meħtieġ dwar din il-proposta.
2.3.0

Korrispondenza

2.3.1

Ittra ta’ Nexia BT – awdituri dwar il-Financial Statements għas-sena li għalqet fil-31 ta’
Diċembru 2014. Is-Sindku għamel referenza għal din l-ittra li diġà ġiet ċċirkulata għand
il-kunsillieri kollha. Saret diskussjoni dwar diversi punti speċjalment dwar punt 2.6 li
jidher ċar li l-Kunsill qed isibha diffiċli li jirkupra dan l-ammont u filwaqt li għandu jkompli
jieħu passi sabiex jirkupra dan l-ammont, jipprepara wkoll dwar il-possibilita li fi ftit xhur
oħra, sa Ottubru 2015, jekk ma jirnexxilux, jieħu deċiżjoni li jikkonsidra dan l-ammont
bħala mhux rikavabbli li jagħmel l-ammont written off skont il-proċeduri tal-finanzi u
akkontabilità.
Dwar il-punti l-oħra ta’ din l-istess ittra datata 29 il-Kunsill qabel li jirrijaferma dak li ġie
proponut fid-draft reply kif ġie propost mis-Sindku u s-Segretarju Eżekuttiv li servew ilKunsill waqt il-perijodu ta’ din l-ittra, jiġifieri s-Sur John Mary Calleja bħala Sindku u sSur Joseph M. Formosa bħala Segretarju Eżekuttiv ta’ matul is-sena 2014, u għalhekk
setgħu jirrispondu sewwa dwar l-amministrazzjoni u l-finanzi tal-Kunsill matul din is-sena
li għalqet fil-31 ta’ Diċembru 2014.

2.3.2

Dwar korrispondenza oħra li jkun bagħat u rċieva l-Kunsill, il-Kunsill ħa konjizzjoni ta’ din
il-korrispondenza u qabel li jkompli jħares l-aħjar interessi tal-Kunsill kif ikun meħtieġ.

3.0

Rapporti:

3.1

Ilmenti. Il-Kunsill ħa konjizzjoni tal-ilmenti li waslu għand il-Kunsill u ngħata tagħrif dwar
tweġibiet u kif aġixxa l-Kunsill sabiex dawn l-ilmenti jiġu trattati b’mod pożittiv u li min
ikun għamel xi ilmenti jingħata tweġiba sodisfaċenti dwar dak li jkun twettaq mill-Kunsill
dwar dak l-ilment li jkun wasal għand il-Kunsill.

4.0

Proġett ta’ Triq Ħal Safi u Triq Birżebbuġa – bankini u resurfacing – kontijiet

4.1

Din it-tema ġiet trattata aktar ‘il quddiem peress li kien hemm sospenzjoni tal-aġenda.

5.0

Jum il-Gudja 2015

5.1

Is-Sindku qal li l-programm ta’ Jum il-Gudja 2015 sejjer jinfirex bejn il-05 u l-15 ta’ Lulju
2015. Sejrin ikun hemm diversi attivitajiet u stieden il-kunsillieri kollha sabiex
jippreparaw u jipparteċipaw f’dan il-programm. Is-Sindku qal li l-kunsilliera li jkunu
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jixtiequ jtellgħu parti mill-programm għandhom jinfurmaw lill-Kunsill dwar dan sabiex ilprogramm finali jiġi ppubblikat kemm jista’ jkun malajr.
5.2

Palk għal Jum il-Gudja fil-15 ta’ Lulju 2015. Is-Sindku fakkar li kif kien diġà miftiehem fissena 2014, din is-sena l-palk għandu jiġi armat fuq in-naħa tal-Każin La Stella. IsSindku qal li kellu jiftiehem dwar dan mas-Sur Mario Seguna sabiex tinsab l-aħjar
pożizzjoni għall-palk.

5.3

Attività għall-15 ta’ Lulju 2015. Is-Sindku qal li bħalma sar snin oħra l-programm
primarjament jikkonsisti f’Quddiesa ta’ ringrazzjament li tibda fis-7.00p.m. Programm ta’
banda li timxi fuq l-istess rotta bħas-sena l-oħra. Fuq il-palk sejjer ikun hemm banda
‘Piscopo’ u talent ieħor lokali. Is-Sindku ppropona li għal dan il-programm tiġi allokata ssomma ta’ €2500.00. Waqt id-diskussjoni ta’ dan il-programm qam il-punt jekk
għandhiex titpoġġa mejda li tidher li tkun qed tifred il-membri tal-Kunsill mill-pubbliku li
jkun qed jattendi din l-okkażjoni pubblika. Sar qbil li l-kunsillieri huma liberi li jitħalltu
mal-pubbliku sabiex jiċċelebraw din l-okkażjoni u li l-mejda li tkun meħtieġa ma tkunx
f’pożizzjoni li tifred lill-membri tal-Kunsill mill-pubbliku.

6.0

Finanzi

6.1

Petty Cash. Approvat kif ippreżentat għax-xahar ta’ April 2015 għas-somma ta’ €62.14.

6.2

Skeda ta’ Pagamenti. Approvati kif ippreżentati għax-xhur ta’ Mejju għas-somma ta’
€57,949.60 (sk22/7).

6.3.0

Talbiet għal xiri u xogħlijiet

6.3.1

Il-Kunsill għamel referenza għal xogħlijiet, servizzi u materjal kif imsemmi aktar ‘il
quddiem f’dawn il-minuti ta’ din l-istess laqgħa. B’mod unanimu l-Kunsill iddeċieda li
jipproċedi u meta dawn ix-xogħlijiet isiru il-kontijiet, jingħataw lill-Kunsill u li meta jinxtara
l-materjal meħtieġa, il-Kunsill ukoll jagħmel il-pagamenti skont kif ikunu indikati fl-iskeda
tal-pagamenti rispettiva.

7.0

Temi u Xogħlijiet Pendenti

7.1

L-Estenzjoni tal-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta fil-Gudja. Is-Sindku qal li qed isiru
tentattivi sabiex isiru l-laqgħat mad-diriġenti tal-MIA.

7.2

Playing field fi Ġnien Raymond Caruana - Progress dwar manutenzjoni u kontijiet
pendenti. Is-Sur Baldacchino qal li xogħlijiet dwar manutenzjoni għadhom ma sarux millForestals u għalhekk ma kienx qed jipproponi li jsir il-pagament tal-bilanċ dovut.

7.3

Triq Rużar Formosa. Il-Kunsill iddeċieda li jkompli jagħfas mal-awtoritajiet sabiex
jagħmlu xogħol meħtieġ li jkun jixraq l-ambjent ta’ din it-triq fil-qalba tar-raħal tal-Gudja.

7.4

CCTV cameras ġewwa l-Gudja. Is-Sindku qal li r-reġjun għadu ma żviluppax is-sistema
li din tkun marbuta mas-sistema tal-infurzar u multi. Il-Kunsill qabel li jkompli jinsisti li din
is-sistema ta’ CCTV tidħol fis-seħħ speċjalment sabiex jipproteġi l-ambjent.
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Għotja ta’ Automated External Defibrillator (AED) – Ftehim mal-Gudja United FC u lYouth Nursery. Il-Kunsill qabel li titbagħat ċirkulari sabiex tistieden applikazzjoni għal
min ikun interessat li jingħata taħriġ dwar l-użu ta’ dan l-apparat li huwa maħsub li jsalva
l-ħajja.
Dwar il-ftehim mal-Gudja United FC/Gudja Youth Nursery, il-Kunsill ġie infurmat illi dan
il-ftehim għadu ma ġiex fis-seħħ peress li l-Kunsill għad ma għandux informazzjoni dwar
min sejjer ikun responsabbli li jagħmel dan l-apparat disponibbli li jintuża b’mod kif
meħtieġ meta jkun meħtieġ anke jekk dan ikun barra mill-bini tal-Gudja United FC flinħawi ta’ Bettina.

8.0

Għeluq tal-laqgħa u aġġornament

8.1

Memo 10/2015. Għajnuna lil Kunsilli Lokali li għandhom ir-responsabilità ta’ Librerija
Lokali. Ms. Grech għamlet referenza għal kontenut ta’ din il-memo 10/2015 u pproponiet
li l-Kunsill jintrabat li joħroġ €600.00 għax-xiri ta’ kotba u b’hekk jingħata għotja ta’
€600.00 dwar xiri ta’ kotba u b’hekk il-Kunsill ikun kabbar il-potenzjal tal-librerija b’xiri ta’
€1200.00 kotba. Il-Kunsill iddeċieda favur din il-mozzjoni li pproponiet Ms. Grech. IlKunsill iddeċieda li jinforma lid-Dipartiment tal-Gvern Lokali dwar id-deċiżjoni tal-Kunsill
dwar din il-mozzjoni.

8.2

Xogħol ta’ konkos fi Triq Birżebbuġa mit-tarf tal-parti fejn sar it-tarmak sal-bore hole flistess triq. Is-Sindku qal li għandu jsir survey tal-art u jiġu stabbilit il-marki dwar il-qlib.
Il-konkos ikun ta’ kwalità C20 u jsir bl-għoli ta’ 100mm. Is-Sindku qal li dan ix-xogħol isir
qabel l-istaġun tax-xita li jkun għall-aħħar ta’ Awwissu 2015. Il-Kunsill qabel ma’ dak li
ppropona s-Sindku u filwaqt ddeċieda li għandhom isiru xogħlijiet meħtieġa fi żmien
propizju ddeċieda wkoll li għandhom jinkisbu l-istimi qabel ma’ toħroġ il-works order dwar
dan ix-xogħol.

8.3

Fondi mill-Ewropa dwar proġetti kapitali fil-Gudja. Is-Sur Baldacchino qal li l-Kunsill
għandu jipparteċipa b’mod dirett sabiex jinkisbu l-fondi meħtieġa. Saret diskussjoni. IlKunsill iddeċieda li jikseb l-għajnuna kemm tal-MEUSAC kif ukoll ta’ organizzazzjonijiet
esperti li jiksbu fondi mill-Ewropa. Il-Kunsill iddeċieda li meta jara li l-proġett ikun ta’
fejda għall-Kunsill u b’mod ġenerali għall-Gudja, il-Kunsill jieħu passi meħtieġa flimkien
mal-esperti sabiex kull applikazzjoni tkun ta’ suċċess u kull ħlas li l-Kunsill jagħmel dwar
dan, ikun aktar bħala investiment mill-ispiża għall-Kunsill.

8.4

Tabelli li jkunu mitluba bħala sinjali. Is-Sindku ppropona illi meta jintalab xi tabelli
mingħand il-Kunsill, min jitlob dawn it-tabelli għandu jagħmel depożitu ta’ €5.00 għal kull
tabella liema depożitu jingħata lura meta dawn it-tabelli jiġu lura għand il-Kunsill. IlKunsill qabel u ddeċieda favur dwar dak li qal is-Sindku.

8.5

Arbitraġġ dwar Pada Builders. Is-Sindku informa lill-Kunsill illi Pada Builders ressaq ilkaż tiegħu quddiem l-Arbitraġġ u qed jagħmel talba madwar €25000.00 u li l-Kunsill qed
isostni li dan l-ammont mhux dovut peress li m’għandu ebda dokumentazzjoni li
jiġġustifika dan. L-ewwel laqgħa tal-Arbitraġġ sejra ssir 28 ta’ Mejju 2015. Il-Kunsill
reġa’ wera l-fehma li dan l-ammont kif mitlub mill-Pada Builders mhux dovut peress li l9|Paġna
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Pada Builders diġà għamlet tentattivi oħra dwar dan iżda naqset li tippreżenta ddokumentazzjoni li turi li t-talba hija ġusta u veritira. Il-Kunsill iddeċieda wkoll li jsir dak
kollu meħtieġ sabiex tiġi mħarsa l-interess tal-Kunsill u li l-Avukat tal-Kunsill Dr Lia
sabiex jipproċedi kif ikun meħtieġ.
8.6

Kors tal-Qarrejja tal-Provi tal-Malti – special allowance. Is-Sindku qal illi Ms. Azzopardi
kkwalifikat f’din il-materja li hija wkoll ta’ ħtieġa għall-Kunsill għaliex kitba tajba li toħroġ
mill-Kunsill tagħti l-aħjar dehra tal-Kunsill fir-relazzjoni u l-komunikazzjoni mal-pubbliku.
Is-Sindku ppropona u l-Kunsill qabel unanimament illi Ms. Azzopardi tingħata l-allowance
b’seħħ ta’ kif jistabbilixxi l-collective agreement dwar din il-materja, jiġifieri pagament
addizzjonali ta’ €29.12 fix-xahar. Il-Kunsill feraħ ukoll li Ms. Azzopardi għall-akkwist ta’
dan iċ-ċertifikat importanti.

8.7

Peress li t-temi kollha fuq l-aġenda ġew eżawriti, is-Sindku għalaq il-laqgħa fit-8.20pm.

Aġġornament
Is-Sindku aġġorna l-laqgħa għat-18 ta’ Ġunju 2015 fis-6.00pm fuq aġenda jew għal xi data oħra
li tiġi ċċirkulati għand il-Kunsillieri kollha qabel il-laqgħa.

Ranier Busuttil
Aġent Segretarju Eżekuttiv

Joseph M. Formosa
Corporate Service Executive Manager

John Mary Calleja
Sindku

Data: ____________________
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