Minuti għas-sittin laqgħa tas-seba’ Kunsill Lokali għall-Gudja li saret fl-uffiċċju amministrattiv
tal-Kunsill (uffiċċju temporanju fil-Librerija G. Zammit) nhar it-Tnejn 29 ta’ Frar 2016 fis-6.00pm.
Preżenti:

Skużata:

Sindku
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Mark Anthony Sammut,
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Aġent Segretarju Eżekuttiv
Corporate Services
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Ranier Busuttil

Ambaxxatriċi Lokali taż-Żgħażagħ

Sarah Camilleri

Joseph M. Formosa

Aġenda:1.

Approvazzjoni ta’ minuti:
a.
Minuti 61/7 – 01 ta’ Frar 2016
b.
Minuti 62/7 – 15 ta’ Frar 2016

2.

Komunikazzjonijiet dwar xogħol fid-diversi dekasteri rispettivi:
a.
i.
Sindku
ii.
Viċi Sindku
iii.
Kunsillieri
b.
Korrispondenza

3.

Rapporti:
a.

Ilmenti

4.

Approvazzjoni tal-Minuti tal-Laqgħa Pubblika Annwali li saret fl-01 ta’ Frar 2016

5.

Skema ta’ parkeġġ residenzjali – żviluppi ġodda u progress

6.

Finanzi:
a.
b.
c.

Petty Cash
Skeda ta’ Pagamenti
Talbiet għal xiri u xogħlijiet

7.

Lista ta’ xogħlijiet u suġġetti pendenti

8.

Għeluq tal-laqgħa u aġġornament

Ftuħ tal-laqgħa
Il-laqgħa bdiet fis-6.15pm wara talba qasira minn dawk kollha preżenti. Mal-ftuħ tal-laqgħa lKunsill ġie infurmat illi Sa. Camilleri ma setax tkun preżenti minħabba impenji ta’ studju u
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għalhekk talbet li tkun skużata. B’mod unanimu, il-Kunsill qabel li fiċ-ċirkustanzi Sa. Camilleri
għandha tiġi konsiderata bħala skużata.
1.0

Approvazzjoni ta’ minuti
a.
Minuti 61/7 – 01 ta’ Frar 2016
b.
Minuti 62/7 – 15 ta’ Frar 2016

1.1

Dawn il-minuti ġew ċirkulati għand il-Kunsillieri kollha qabel din il-laqgħa u ġew meħuda
bħala moqrija. Dawn il-minuti ġew approvati nem con.

2.0

Komunikazzjonijiet dwar xogħol fid-diversi dekasteri rispettivi

2.1.1

Sindku

a

Xogħol fuq bankini madwar il-Gudja. Is-Sindku qal li l-Kunsill nagħta s-servizz ta’ tliet
ħaddiema tal-RSS li jiġu mal-Kunsill kuljum u li dawn jafu jagħmlu xogħol tajjeb talbankini. Is-Sindku qal li diġà beda sewwa xogħol ta’ bankini fi Vjal it-Torri. Bis-servizz
ta’ dawn il-ħaddiema l-Kunsill ikun qed jonfoq biss għall-materjal u b’hekk jiffranka
sewwa. Is-Sindku semma diversi toroq li fihom hemm bżonn xogħol ta’ bankini.
It-toroq imsemmija huma dawn:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Triq il-Lewż
Triq William Baker kantuniera ma’ Triq Rużar Formosa (li tinżel u fuq naħa
waħda)
Triq Pietru Gagliardi
Triq Bir Miftuħ
Triq Filippu Castagna
Triq il-Magħsar u Triq iż-Żebbuġa

Saret diskussjoni b’mod ġenerali. Ġie osservat illi fi Vjal it-Torri hemm bżonn li jsiru
planki quddiem ir-residenti rispettivi sabiex ikun hemm aċċess meħtieġ waqt li jkun qed
isir ix-xogħol. Hemm ħtieġa ta’ fanali li jaħdmu bil-batterija bħal dawk li jużaw ilkuntratturi meta jagħmlu xogħol simili.
Ix-xogħol għandu jkun iffukat u jrid jibda u jispiċċa fi żmien li jkun ippjanat u mhux li
jinqala’ kullimkien f’daqqa. Il-Kunsill iddeċieda li l-Perit tal-Kunsill għandu, qabel li jibda
x-xogħol, jagħmel rapport għal kull triq fejn ikun maħsub li jsir xogħol ta’ bankina, li dan
ir-rapport għandu juri xi kemm se jieħu xogħol, sigħat ta’ ħin u kemm hemm bżonn ta’
materjal (nefqa rispettiva).
Il-Kunsill iddeċieda li dan ir-rapport għandu jkun għand il-kunsilliera kollha qabel ma jkun
se jibda x-xogħol u l-kunsilliera juru l-fehma tagħhom rispettiva qabel fil-fatt ikun hemm lapprovazzjoni tal-Kunsill li jinxtara l-materjal u li jsir ix-xogħol.
Is-Sindku qal li dawn il-ħaddiema jaħdmu bejn is-7.30am sas-2.00pm u dan skont ixxogħol li jkun hemm għaliex huma jħallux xogħol f’nofs leħja. Is-Sindku qal li dawn ilħaddiema jistgħu jiġu msejħa li jagħmlu xogħol b’urġenza fi bnadi oħra iżda jekk u meta
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dan jiġri huma obbligati li jlestu l-biċċa xogħol li jkunu bdew mal-Kunsill tal-Gudja u meta
jlestu xogħol band’oħra jirritornaw fuq ix-xogħol ġewwa l-Gudja. Is-Sindku qal li x-xogħol
fuq il-bankini ġewwa l-Gudja huwa kbir u għalhekk dawn it-tliet ħaddiema jkunu ta’ fejda
kbira għall-ħidma tal-Kunsill.
b

Triq tal-Lampat. Is-Sindku qal li qed ikun hemm kuntatt ma’ TM sabiex fiċ-ċirkustanzi xxogħol meħtieġ isir minn TM jew minn xi awtorità responsabbli oħra. Is-Sindku qal li ta’
spiss qed jirċievi ilmenti dwar l-ewwel biċċa tat-triq u jħoss li l-Kunsill għandu jagħmel xi
ħaġa peress li jista’ jkun li jinżamm responsabbli għal xi ħsarat li jsofru terzi persuni.
Is-Sindku qal li b’żewġ jardi u nofs konkos li jiswew madwar €130.00 għandu jsir xogħol
rimedjali u jiġi ffrankat possibilità ta’ inkwiet għall-Kunsill. Il-Kunsill approva dan ixxogħol u spiża kif imsemmija mis-Sindku.

c

Xogħol fi Triq Rużar Formosa. Is-Sindku qal li sa żmien ilu l-Kunsill kien talab lill-Gvern
Ċentrali sabiex din it-triq li tinsab fil-qalba antika tal-Gudja ssir sewwa bil-wiċċ tal-pavè
kif huwa xieraq. Is-Sindku qal li huwa infurmat li dan ix-xogħol li sejjer isir bi spiża talGvern Ċentrali sejjer jibda’ fi żmien qasir peress li diġà ħarġu l-permessi relattivi.

d

Xogħol ta’ toroq fi Triq Birżebbuġa u Triq Ħal Safi. Is-Sindku qal li kif diġà ġie diskuss
drabi oħra, wara li saru xogħlijiet tat-toroq fi Triq Ħal Safi u Triq Birżebbuġa u wara li
saru xogħlijiet fuq kulvert, irriżulta maqgħad tal-ilmijiet li qed ikun hemm inkonvenjent u
riskju serju. Is-Sindku qal li riċentament kien hemm laqgħa fuq il-post mal-Perit talKunsill fejn ġie propost li ssir katusa li twassal l-ilma tal-maqgħad għal banda oħra.
Saret diskussjoni fejn ġie stabbilit li l-katusa li twassal l-ilma għal banda oħra se toħloq
inkonvenjent f’banda oħra, mhux soluzzjoni.
Is-Sur Baldacchino ppreżenta skeċċ u spjegazzjoni li jekk l-ilma kollu jinżel fi Triq Victor
Pasmore (minn fejn diġà jgħaddi ħafna ilma) żgur li jkun hemm problema serja ta’
għargħar. Is-Sur Baldacchino qal li huwa baqa’ skantat meta ra l-livelli mogħtija lejn Vjal
it-Torri għaliex dan sejjer joħloq għargħar anke bi ftit xita.
Is-Sur Sammut qal li qisna ħloqna problema wara li għamilna x-xogħol u dan wieħed ma
kienx jifhem meta l-Kunsill kellu s-servizz ta’ Perit u ta’ surveyor sabiex jaraw li x-xogħol
isir kif meħtieġ.
Waqt diskussjoni ġie stabbilit li l-Kunsill qatt ma ddiskuta jew aċċetta li l-qlib tal-ilma jsir
kif fil-fatt sar. Is-Sindku wieġeb li l-qlib tal-ilma ssir mill-kantuniera ‘l isfel. Fil-fehma
ġenerali, il-Kunsill għandu jara minn sejjer jerfa’ r-responsabiltà dwar dak li fil-fatt ġara u
nħoloq il-maqgħad tal-ilma f’nofs Triq Birżebbuġa.
Il-Kunsill għandu jara li jinkiseb rimedju sabiex ma jibqax maqgħad tal-ilma u li titneħħa lproblema tal-għargħar. Is-Sindku semma li l-problema tal-għargħar kienet diġà ġiet
diskussa u li l-Kunsill ħadem fuqha mat-TM u dipartiment tal-għargħar qabel ma beda lproġett ta’ Triq Ħal Safi u Triq Birżebbuġa.
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Il-Kunsill iddeċieda li għandha ssir laqgħa mal-Perit u s-surveyor u uffiċjali ta’ TM u
persuni responsabbli fil-proġett tal-għargħar li filwaqt jeżamina dwar dak li seta’ ġara
jinkiseb rimedju dejjiemi sabiex jitneħħa l-għargħar u jitneħħa kull riskju u inkonvenjent.
Il-laqgħa possibbilment tiġi avżata lill-Kunsilliera kollha jekk din ma tkunx sejra ssir waqt
il-laqgħa li jmiss tal-Kunsill.
e

Laqgħa mad-diriġenti tal-GAL Xlokk. Is-Sindku qal li flimkien ma’ Sa. Grech u s-Sur
Formosa kellhom laqgħa mad-diriġenti tal-GAL Xlokk fejn ġie spjegat kif wieħed
jipprepara b’suċċess għall-fondi tal-GAL. Is-Sindku qal li Sa. Grech sejra tagħti aktar
tagħrif dwar dan waqt din il-laqgħa tal-Kunsill. Is-Sindku qal li peress li attenda għal din
il-laqgħa huwa ma setax jattendi għal-laqgħa tar-Reġjun Nofsinhar u kważi saret waqt listess ħin.
Is-Sur Sammut irrimarka li s-Sindku għandu jiddelega lill-Viċi Sindku u lill-Kunsilliera
oħra (skont kif ikun possibbli) għaliex meta huwa jonqos li jattendi għal-laqgħat, ikun ilKunsill li jitlef għaliex ma jkunx rappreżentant u jista’ jagħti li l-każ li l-interessi speċifiċi
tal-Kunsill ma jkunux qed jiġu mħarsa.

f

Ħaddiema tal-komunità – Kunsilli Lokali Malta. Is-Sindku informa lill-Kunsill illi lkumpanija District Operations Ltd qed toffri ħaddiema lill-Kunsill għal xogħol fil-komunità.
Dettalji dwar dan jinsabu fid-dokument ‘Cbd01’ li jifforma parti integrali ta’ dawn l-istess
minuti.

2.1.2

Viċi Sindku

a

Pitch fi Ġnien Ġlormu Cassar ta’ Xlejli. Is-Sur Baldacchino qal li hemm bżonn li dan ilpitch jiġi attrezzat bħalma sar fi Ġnien Raymond Caruana. Il-Kunsill qabel li jikseb stimi
dwar dan il-proġett bil-possibiltà li jinkiseb sponsorship li jidher li huwa possibbli.

b

Dawl fi Ġnien Ġlormu Cassar. Is-Sur Baldacchino qal li wasal iż-żmien li l-Kunsill jara li
jkun imdawwal aħjar speċjalment b’sistema ta’ enerġija alternattiva.

c

Funtana fi Ġnien Ġlormu Cassar. Is-Sur Baldacchino qal li jidher li hemm problema
serja li din il-funtana taħdem. Fiċ-ċirkustanzi l-Kunsill qabel li din il-vaska timtela bilħamrija għal fjuri. Il-Kunsill għandu jitlob lill-ELC sabiex jagħmel ix-xogħol meħtieġ millaktar fiss possibbli.

d

Skips fl-inħawi ta’ Bir Miftuħ. Is-Sur Baldacchino qal li dawn l-iskips qed ikunu kawża ta’
inkonvenjent serju u li l-Kunsill sejjer jara l-aħjar ingaġġ ta’ Green wardens (u fi bnadi
oħra) sabiex dawn il-miżbliet żgħar kull fejn ikun hemm skips dwar is-separazzjoni taliskart jispiċċa.

2.1.3

Kunsillieri

a

Mark Anthony Sammut
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i.
Proġett 11.4 Youth in Action bit-titlu "Beating mindless students’ eating”. Is-Sur
Sammut informa lill-Kunsill dwar dan il-proġett bil-fondi Ewropej li fih qed jibbenefikaw
żgħażagħ Gudjani u li żgur dan il-proġett huwa ta’ investiment fiż-żgħażagħ. Is-Sur
Sammut fakkar li l-Kunsill qed jirċievi l-fondi u l-ispiża tal-Kunsill hija veru minima iżda
din hija wkoll investiment fit-tul li jrendi qalb iż-żgħażagħ Gudjani.
ii.
Kors tal-pilates. Is-Sur Sammut qal li peress li l-attendenza laħqet għal 25
persuna, dan issa qed isir fis-sala tal-Parroċċa u li l-ispiża għall-Kunsill baqgħet l-istess.
iii.
Track cycling biswit l-entratura tal-VIP tal-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta filGudja. Is-Sur Sammut irrimarka illi l-crash barrier hija waħda kontinwa. Għalhekk meta
wieħed ikun irid jaqsam għal Triq Ħal Safi dan jagħmlu fil-periklu serju għaliex ikun irid
jaqbeż il-barrier. Is-Sur Sammut qal li l-Kunsill għandu jagħmel proposta lit-TM sabiex
ikun hemm fetħa fil-barrier faċċata ta’ Triq Ħal Safi li tagħti għall-Gudja u fl-istess ħin issir
zebra crossing jew aħjar pelican crossings li juru meta jkun hemm persuni li jixtiequ
jaqsmu din it-triq. Dan ikun ta’ benefiċċju kemm għaċ-ċiklisti kif ukoll għal min ikun qed
jmixi għaliex jiġu evitat l-inkonvenjent u r-riskju.
b

Demelsa Grech
i.
Gal Xlokk. Sa Grech qalet li qed ikollha kuntatt mad-diriġenti tal-Gal Xlokk u li
riċentament flimkien mas-Sindku u s-Sur JM Formosa kellha laqgħa mal-GAL dwar
diversi proposti li wħud minnhom jistgħu jkunu fattibbli li jseħħu proġett bil-finanzi tal-Gal.
Sa Grech qalet li hija infurmata li l-Gal sejra taħtar il-kunsulent sabiex jiddiskutu malKunsill dwar dawk il-proġett fattibbli. Xi proġetti fattibbli huma dawn: Cultural Heritage
trial; ambjent – proġetti edukattivi; agri turiżmu; restawr tal-Kappella Santa Katarina; Dar
tal-Kappillan. Sa Grech enfasizzat li l-Kunsill għandu jkun preparat li jaħdem mal-perit
tiegħu dwar deadlines dwar proġetti u infieq tagħhom sabiex meta joħroġ l-avviż/miżura
tal-Gal, il-Kunsill ikun preparat li jagħmel l-applikazzjoni u jikkompeti sewwa dwar il-fondi
li jkunu disponibbli. Sa Grech qalet li laqgħa li jmiss tal-Gal hija għall-11 ta’ Marzu 2016
fil-5pm.
ii.
Daħla u rampa biswit id-daħla tal-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta fil-Gudja. Sa
Grech fakkret li kien diġà sar xogħol u diskussjonijiet dwar li dan il-proġett iseħħ għaliex
b’hekk l-inħawi tal-Kappella ta’ Bir Miftuħ ikunu aċċessibbli kemm mit-turisti kif ukoll minn
kull min ikun fl-ajruport jew fil-qrib sabiex ikun jista’ jgawdi l-ġmiel u storja tal-Gudja u linħawi tagħha.

c

Stefan Caruana
i.
V18 – informazzjoni dwar heritage sites. Is-Sur Caruana informa l-Kunsill dwar ilħidma li qed issir mal-V18 dwar il-wirt kulturali u storiku ġewwa l-Gudja sabiex il-Gudja
tiġi inkluża sewwa fil-proġett V18 u b’hekk dan il-ġid ikun jista’ jingħata spinta akbar
għall-benefiċċju tal-Gudja u l-Gudjani kollha.
ii.
Tabella dwar il-Palazz ta’ Bettina. Is-Sur Caruana qal li sejjer jagħmel kuntatt
mal-Baruni Trapani Galea Feriol sabiex jiġi stabbilit l-aħjar post fejn titpoġġa l-plakka
barra l-Palazz ta’ Bettina fil-Gudja.
5|P a ġn a

Is-Seba’ Kunsill Lokali l-Gudja
Il-laqgħa numru :- 63/7

29 ta’ Frar 2016

iii.
Ħidma dwar it-tabelli tal-konfini. Is-Sur Caruana qal li ġie nnutat li tabella talkonfini li kienet fi stat kemxejn ħażin fil-bidu ta’ Triq il-Gudja nqalgħet ftit tal-ġranet ilu.
Saret diskussjoni dwar l-importanza li dawn it-tabelli jinżammu sewwa u ġiet stabbilit li
din it-tabella inqalgħet u sejra ssir oħra ġdida fl-istess lok fl-aqsar żmien possibbli.
iv.
Programm tal-Erba’ Staġuni. Is-Sur Caruana qal li kien qed jipprepara dwar dan
u sejjer jittella’ f’April jew Mejju 2016 u li kien sejjer jagħti tagħrif aktar ‘il quddiem.
2.2.0

Korrispondenza

2.2.1

Il-Kunsilliera kollha ġew infurmati dwar korrispondenza li jirċievi u jibgħat il-Kunsill minn
żmien għal żmien. Il-Kunsill filwaqt li ħa konjizzjoni dwar dan qabel li jkompli jsegwi lprogress meħtieġ fl-aħjar interess tal-istess Kunsill u tar-residenti kollha tal-Gudja.

3.0

Rapporti

3.1

Ilmenti. Il-Kunsill ħa konjizzjoni tal-ilmenti u kif dawn ġew imwieġba u kif ittieħdet lazzjoni meħtieġa u skont il-prijorità possibbli.

3.2

Zebra Crossings ħdejn il-Palazz ta’ Bettina. Ġie nnutat li hemm bżonn urġenti ta’ din iżzebra crossings li għandha tkun f’post tajjeb u mdawla sewwa. Il-Kunsill filwaqt li ħa
nota li diġà saru talbiet mill-Kunsill dwar dan, qabel li għandha ssir pressjoni fuq TM
sabiex isir dak li hemm bżonn malajr kemm jista’ jkun.

3.3

Ridirezzjoni tat-traffiku f’Dawret il-Gudja fosthom fl-inħawi tal-Kappella ta’ Bir Miftuħ u
Triq Bur Ġlat. Il-Kunsill iddiskuta l-qagħda preżenti u li kemm hemm ħruġ ikrah u
perikoluż għal kull min jagħmel użu minn dawn l-inħawi. Il-Kunsill qabel li jitlob lit-TM
sabiex tagħmel eżerċizzju ta’ immaniġġjar tat-traffiku xieraq u li tagħmel dak kollu
possibbli sabiex filwaqt li jonqos il-periklu t-traffiku jimxi aħjar, għax qisha saret xi ħaġa
impossibbli u perikoluża ħafna li wieħed waqt li jkun isuq, joħroġ mill-Gudja.

3.4

Periklu għar-residenti tal-parti l-aktar dejqa fi Triq il-Kbira. Il-Kunsill innota li TM ma tax
permess dwar dan. Il-Kunsill qabel li għandu jerġa’ jitlob lit-TM sabiex terġa’ tikkonsidra
b’mod pożittiv dwar dan u li taħdem mal-Kunsill dwar is-sistema tal-intelligent traffic
lighting. Il-Kunsill qabel li kemm ir-rifjut tat-TM kif ukoll dwar dak li qed jitlob il-Kunsill
għandu jkun fid-dominju pubbliku u r-residenti ta’ dawn l-inħawi jiġu infurmati sewwa
dwar dak li qed jitlob il-Kunsill f’isem ir-residenti.
Il-Kunsill iddeċieda li jerġa’ jressaq din it-talba lit-TM peress li dan huwa fl-aħjar interess
tar-residenti ta’ dawn l-inħawi. Il-Kunsill iddeċieda wkoll li jerġa’ jinsisti mat-TM sabiex
jiġi installat sistema ta’ intelliġenti traffic lights sabiex il-periklu jonqos jew fl-aħjar mod jiġi
eliminat kull riskju kemm għar-residenti kif ukoll għat-traffiku li jgħaddi minn Triq il-Kbira
u l-inħawi tal-madwar.

3.5

Periklu fl-inħawi tal-Palazz ta’ Bettina u fl-inħawi tal-madwar. Il-Kunsill ħa
konsiderazzjoni tal-qagħda preżenti u qabel li jitlob lit-TM sabiex il-konsulenti tat-TM jiġu
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fuq il-post flimkien mal-membri tal-Kunsill fil-għan li tinsab soluzzjoni dewwiema u li jiġi
eliminat kull periklu għall-pubbliku.
3.6

Sistema one way – residents only and to render a service. Waqt diskussjoni ġie
miftiehem li hemm bżonn ta’ tabella oħra fit-tarf ta’ Triq Ħal Safi li tmiss ma’ Triq Ħal Far
(faċċata tal-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta fil-Gudja) sabiex it-traffiku jara dawn ittabelli bla ebda diffikultà. Intqal li nhar it-Tlieta 23 jew l-Erbgħa 24 ta’ Frar 2016 kien
hemm warden fuq il-post sabiex jara li dawn it-tabelli jiġu infurzati sewwa. F’waqt bla ħin
jidher li dan il-warden irċieva struzzjoni u telaq minn fuq il-post mingħajr ebda ħjiel. IsSindku qal li fuq spjegazzjoni personali huwa qatt ma ta xi struzzjoni lil wardens għaliex
dawn jaqgħu taħt ir-responsabiltà assoluta tal-LESA. Is-Sindku esklama li dawn ilwardens waslu li jagħtu ċitazzjonijiet fuq karozzi pparkjati fi Vjal it-Torri meta fil-fatt kienu
fuq xogħol li jieħdu ħsieb lit-tfal waqt li qed jidħlu jew joħorġu mill-Iskola St. Joan Antide.

4.0

Approvazzjoni tal-Minuti tal-Laqgħa Pubblika Annwali li saret fl-01 ta’ Frar 2016

4.1

Dawn il-minuti ġew ċirkulati għand il-Kunsillieri kollha qabel din il-laqgħa. Dawn il-minuti
ġew meħuda bħala moqrija u ġew approvati nem con.

4.2

Il-Kunsill qabel ukoll li jieħu l-azzjonijiet pertinenti u possibbli dwar ix-xewqat u l-ħtiġijiet
kif intqal mill-pubbliku waqt din l-istess laqgħa.

4.3

Żvilupp dwar applikazzjoni PC033/15. Rapport tal-perit huwa mmarkat Dok GB01 li qed
jifforma parti integrali ta’ dawn l-istess minuti. Ħareġ ċar li din it-tema kienet u għadha ta’
interess għall-Kunsill peress li din tmiss sewwa l-ambjent tal-Gudja.
Kemm is-Sindku kif ukoll il-Viċi Sindku stqarru li ma setgħux jieħdu sehem f’din iddiskussjoni peress li jista’ jkun hemm konflitt ta’ interess u ma xtaqux li jippreġudikaw
kemm l-interess tal-Kunsill kif ukoll tar-residenti li huma liberi li jieħdu kull azzjoni li
jippreservaw l-interessi kollha tagħhom f’dan ir-rigward. F’dan ir-rigward id-diskussjoni
tqassmet bejn il-Kunsillieri MA Sammut, D. Grech u S. Caruana.
Is-Sur Sammut stqarr li wieħed jippreferi l-art tibqa’ għal skop agrikolu però jidher li din lart tinsab ukoll inkluża f’żona ta’ żvilupp. Il-Kunsill iddiskuta li fil-preżent ma hemmx
limitu stabbilit sakemm il-Kunsill jista’ jiddefendi dwar dan.
Finalment il-Kunsill qabel li l-Kunsill iressaq il-punti tiegħu quddiem il-MEPA dwar il-ftuħ
tal-arja meħtieġa u li l-art għad fadlilha skop agrikolu li ma għandux jitwarrab faċilment.
Il-Kunsill għandu wkoll jiġbed l-attenzjoni tal-MEPA li l-iżvilupp iżid il-problema diġà akuta
tal-parkeġġ li tista’ tikber immens meta wieħed ukoll jikkonsidra l-iżvilupp maħsub talAjruport Internazzjonali ta’ Malta ġewwa l-Gudja.

5.0

Skema ta’ parkeġġ residenzjali – żviluppi ġodda u progress

5.1

Il-Kunsill ġie infurmat li t-TM qalet li dalwaqt sejra toħroġ policy ġdida dwar skemi ta’
parkeġġ residenzjali. It-TM ma talbitx lill-Kunsill Lokali tal-Gudja sabiex ineħħi s-sinjali
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eżistenti (li kienu diġà ġew approvati mit-TM) u għalhekk il-Kunsill għandu jħalli dawn issinjali fil-qagħda preżenti tagħhom.
5.2

Il-Kunsill ħa konsiderazzjoni li qed isir ħafna parkeġġ għal ħafna żmien fi Triq San Mark,
l-inħawi tal-Qalb ta’ Ġesù u Triq William Baker. Il-Kunsill iddeċieda li jitlob lit-TM sabiex
jitlob parkeġġ għal dawk li mhux residenti tal-Gudja li ma jkunx iżjed minn 8 sigħat. IlKunsill għandu jitlob lit-TM sabiex tawtorizza dan il-parkeġġ għaliex l-interess tarresidenti tal-Gudja għandhom jiġu protetti u mhux isofru minħabba nies li jevitaw li ma
jipparkjawx fil-parkeġġ tal-Ajruport sabiex jiffrankaw il-ħlas tat-tariffa iżda joħolqu
inkonvenjent serju u inġust għar-residenti tal-Gudja.

6.0

Finanzi

6.1

Petty Cash. Il-Kunsill ra u approva l-petty cash għax-xahar ta’ Jannar 2016 għallammont ta’ €31.04 skont kif ippreżentat.

6.2

Skeda ta’ Pagamenti. Il-Kunsill approva l-iskeda ta’ pagamenti għax-xhur ta’ Jannar u
Frar 2016 (skeda 29/7) hekk kif ippreżentata lill-Kunsill għas-somma ta’ €39,488.05u li
jinżamm xi pagamenti (għalkemm approvati) skont kif ikun intqal aktar ‘il fuq f’dawn
il-minuti ta’ din l-istess laqgħa.

6.3

Talbiet għal xiri u xogħlijiet

6.3.1

Il-Kunsill għamel referenza dwar xiri , xogħlijiet, servizz u materjal kif ikun imsemmi hawn
fuq f’dawn l-istess minuti ta’ din il-laqgħa u qabel li jipproċedi bil-finanzjament kif u meta
jkun meħtieġ.

6.3.2

Il-Kunsill approva xiri ta’ konkos, kurduna u ramel għal xogħol ta’ bankina fi Vjal it-Torri
kif intqal aktar ‘il quddiem f’dawn l-istess minuti ta’ din il-laqgħa tal-Kunsill.
Dwar bankini ġewwa toroq oħra, hemm il-ħtieġa li jinkiseb ir-rapport tal-perit tal-Kunsill
għal kull biċċa xogħol rispettiva qabel din tiġi quddiem il-Kunsill li jawtorizza x-xiri u
xogħlijiet f’dan ir-rigward kif intqal aktar ‘il quddiem f’dawn l-istess minuti.

7.0

Lista ta’ xogħlijiet u suġġetti pendenti

7.1

Dok ‘KL01’ tifforma parti integrali mill-minuti. Il-Kunsill qabel li jkompli jsegwi dan kif ikun
meħtieġ.

8.0

Għeluq tal-laqgħa u aġġornament

8.1

Pożizzjoni dwar il-GreenPak. Il-Kunsill ġie infurmat li għandu jimxi skont memo 33/2015.
Il-Kunsill ġie infurmat li ħafna residenti tal-Gudja qed jitlobu l-boroż il-ħodor mingħand ilKunsill peress li wieħed kien imwiegħed li dawn kellhom jaslu sal-aħħar ta’ Frar 2016. IlKunsill qabel li jsir ftehim temporanju mal-GreenPak sabiex iforni l-boroż b’mod immedjat
u li fin-nuqqas li jiġi mġedded l-ftehim eżistenti, il-Kunsill iħallas għal dawn il-boroż filvalur tagħhom ex factory u fuq fatturi li jiġu fornuti tal-fabbrika mingħajr xi ħlas
addizzjonali. Fil-fratemp meta jagħlaq iż-żmien tal-offerta bejn iż-żewġ fornituri, il-Kunsill
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għandu jeżamina l-offerti li jkun irċieva u li jieħu deċiżjoni dwar l-aħjar offerta meta wkoll
jieħu fil-konsiderazzjoni l-esperjenza mal-kuntrattur kif ukoll fatturi oħra li jistgħu
jinfluwenzaw fid-deċiżjoni tal-Kunsill. Ġie nnutat illi l-kuntratt il-ġdid huwa ta’ sentejn u
mhux ta’ tliet snin kif kien seħħ fil-passat.
8.2

Sqaq fi Triq tal-Lampat limitu tal-Gudja. Is-Sindku talab sabiex jinkiseb l-isem uffiċjali ta’
dan l-isqaq peress li hemm razzett fejn jitrabbew il-fniek. L-indirizz uffiċjali ta’ dan irrazzett huwa ta’ valur kummerċjali għaliex klijenti potenzjali ma jkunux jistgħu jsibu l-lok.
Il-Kunsill ikkonsidra li s-sid innifsu jista’ jirreferi għad-dokumenti uffiċjali meta nħarġu lpermessi uffiċjali ta’ dan ir-razzett.

Aġġornament
Peress li t-temi kollha fuq l-aġenda ġew eżawriti, is-Sindku għalaq il-laqgħa fit-8.00pm u
aġġorna għat-Tnejn 21 ta’ Marzu 2016 fis-6.00pm fuq aġenda li tiġi ċċirkulata għand ilKunsilliera kollha qabel il-laqgħa.

J Ranier Busuttil
Aġent Segretarju Eżekuttiv

Joseph M. Formosa
Corporate Service
Executive Manager

John Mary Calleja
Sindku

Data: ____________________
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