Minuti tal-erbgħa u sittin laqgħa tas-seba’ Kunsill Lokali għall-Gudja li saret fl-uffiċċju
amministrattiv tal-Kunsill (uffiċċju temporanju fil-Librerija G. Zammit) nhar it-Tnejn 21 ta’ Marzu
2016 fis-6.00pm.
Preżenti:

Sindku
Kunsilliera

Skużati:

John Mary Calleja
Mark Anthony Sammut,
Demelsa Grech u Stefan
Caruana

Corporate Services
Executive Manager

Joseph M. Formosa*

Viċi Sindku
Ambaxxatriċi Lokali taż-Żgħażagħ
Aġent Segretarju Eżekuttiv

Romeo Baldacchino
Sarah Camilleri
Ranier Busuttil

Aġenda:1.

Approvazzjoni ta’ minuti:
a.
Minuti 63/7 – 29 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.

Offerti – Ġbir ta’ skart riċiklabbli

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
l-Kunsill ġie infurmat illi s-Sur Baldacchino ma setax jattendi minħabba impenji ta’ xogħol ta’
urġenza u li Sa. Camilleri ma setax tkun preżenti minħabba impenji dwar l-eżamijiet. B’mod
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unanimu, il-Kunsill qabel li fiċ-ċirkustanzi s-Sur Baldacchino u Sa. Camilleri għandhom jiġu
skużati għal kull buonfini ta’ liġi u proċedura.
* Il-Kunsill ġie infurmat li s-Sur Ranier Busuttil ma setax jattendi minħabba li kien indispost.
Il-Kunsill qabel mad-delega tas-Sur Ranier Busuttil u ħatar lis-Sur JM Formosa bħala Deputat
Aġent Segretarju Eżekuttiv sabiex jaġixxi fil-vesti tiegħu waqt din il-laqgħa kif maħsuba fil-liġi.
1.0

Approvazzjoni ta’ minuti

1.1

Minuti 63/7 – 29 ta’ Frar 2016. Il-minuti 63/7 li ġew ċirkulati għand il-Kunsillieri kollha
qabel din il-laqgħa ġew meħuda bħala moqrija. Il-Kunsill approva dawn l-istess minuti
nem con.

1.2

F’dan l-istadju s-Sindku nforma lill-Kunsill illi t-tema 4 Offerti – Ġbir ta’ skart riċiklabbli fuq
l-aġenda, ma kinitx sejra tiġi trattata waqt din il-laqgħa peress li din it-tema tappartjeni
l-ambjent li jinsab fid-dekasteru tal-Viċi Sindku li ma setax jattendi għal din il-laqgħa u li
jinsab skużat.

2.0

Komunikazzjonijiet dwar xogħol fid-diversi dekasteri rispettivi

2.1.1

Sindku
a.
Xogħol fi Triq Rużar Formosa. Is-Sindku qal li dan ix-xogħol qed isir minn
Transport Malta wara diversi talbiet li għamel il-Kunsill. Is-Sindku qal li huwa xieraq li
l-Kunsill jitlob lill-Perit tal-Kunsill sabiex jagħmel livell xieraq ta’ moniteraġġ u jagħti
daqqa t’għajn sabiex jiġi assigurat li l-proġett ikun tal-aqwa kwalità u livell xieraq u li jkun
jista’ jservi u jitgawda għal żmien twil kemm mir-residenti kif ukoll minn kull min
jiffrekwenta l-inħawi.
Il-Kunsill qabel li jkun xieraq li jikseb pjanta tal-proġett u li d-diżinn taċ-ċangatura jkun
dak kompatibbli mal-ambjent u li jilħaq l-aspettattivi tal-Kunsill.
b.
Triq tal-Lampat qalb il-kampanja u li tagħti għall-konfini ta’ Santa Luċija.
Is-Sindku qal li xogħol li kien diġà approvat seta’ jsir jew it-Tlieta 29 jew l-Erbgħa 30 ta’
Marzu 2016 u dan skont id-dispożizzjoni li l-Kunsill jikseb 2 gwardjani sabiex iħarsu li ma
jkunx hemm vetturi li jgħaffġu fuq il-konkos meta jkun għadu frisk. Is-Sindku qal li dawn
iż-żewġ gwardjani mhux sejrin jirrikorru spiża żejda għall-Kunsill.
c.
Laqgħa mas-Sur Raymond Zammit u uffiċjali oħra tal-LESA. Is-Sindku qal li huwa
flimkien mas-Sur Formosa kellu laqgħa mas-Sur Zammit u uffiċjali oħra tal-LESA. Din
il-laqgħa trattat diversi temi fosthom l-importanza tar-Residential Parking Policy favur
ir-residenti tal-Gudja u l-importanza li s-servizz tal-Green Wardens ikunu preżenti
fil-Gudja sabiex jiġi kkontrollat l-abbuż speċjalment madwar l-iskips tas-separazzjoni
tal-iskart.
Is-Sindku qal li jidher ċar li din il-laqgħa mal-LESA tista’ ssarraf li jkun hemm aktar ħidma
konġunta u koperazzjoni effettiva li filwaqt li jkun hemm l-ordni u nuqqas ta’ abbuż
ir-residenti tal-Gudja jkollhom ħajja aħjar.
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d.
Xogħol ta’ diversi bankini fil-Gudja. Is-Sindku qal li mar mal-Perit tal-Kunsill fuq
diversi siti u tkejlu diversi xogħlijiet ta’ bankini li jew jeħtieġu tiswija serja jew li jsiru
mill-ġdid bil-kurduna b’kollox. Is-Sindku qal li fil-preżent qed isir xogħol ta’ bankini fi Vjal
it-Torri.
F’dan l-istadju qamet diskussjoni li trattat il-punt li meta l-bankini qed jinqalgħu qed
jinħoloq il-periklu. Ix-xogħol idum għal diversi jiem u r-residenti mhux qed ikollhom
aċċess sigur għar-residenti tagħhom. Ġie deċiż li jkun hemm pjattaforma sabiex ħadd
ma jitfa’ siequ fil-fond u li s-sit għandu jiġi mnaddaf sewwa.
Qam il-punt li għalkemm huwa apprezzat li l-Kunsill qed joħroġ il-flus biss għall-materjal,
il-Kunsill għandu wkoll jikseb informazzjoni dwar l-arranġament ta’ dawn il-ħaddiema.
Is-Sindku wieġeb illi huwa jkollu kuntatt mal-maniġer ta’ dawn il-ħaddiema, is-Sur Rene
Savona Ventura, u sejjer jitolbu dokumentazzjoni meħtieġa.
F’dan l-istadju l-Kunsill għandu jkollu f’idejh ir-rapport tal-Perit dwar kemm tul tal-bankini
u stima ta’ materjal qed u sejjer ikun meħtieġ sabiex jitkompla u jitlesta x-xogħol fi Vjal
it-Torri.
Dwar toroq oħra, il-Kunsill qabel li dawn ir-rapporti għandhom jaslu għand il-Kunsill u
jingħataw lil kull Kunsillier sabiex il-Kunsilliera jkunu jistgħu jikkonsidraw kull rapport
individwali. Meta jkun hemm l-approvazzjoni tal-Kunsilliera kollha, ix-xogħol ikun jista’
jibda jiġi eżegwit bi pjanar u pprogrammat sewwa. Il-Kunsill qabel li l-ebda xogħol ma
jkun jista’ jibda jekk mhux bi qbil minn qabel tal-Kunsill jew Kunsilliera kollha.
e.
Ħaddiema assenjati mal-Kunsill. Is-Sindku qal li dawn il-ħaddiema li qed jaħdmu
fuq il-proġett tal-bankini mhumiex taħt il-kontroll tal-Kunsill. Is-Sindku qal li l-ħaddiem
is-Sur Emmanuel Grech li kien taħt il-Community Work Scheme spiċċa bl-età.
Il-ħaddiema preżentament assenjati mal-Kunsill huma tlieta:
Francois Ellul
Michael Magro
Noel Paris
f.
Bdil ta’ lampi/reflectors mal-faċċata u bandi oħra tal-Knisja. Is-Sindku qal li
għalkemm il-Kunsill ma għandux x’jaqsam mal-konsum tad-dawl, l-Arċipriet ġibed
l-attenzjoni li dawn jinsabu mitfija/maħmuġa u talab lill-Kunsill sabiex jitlob lill-kuntrattur
tad-dawl sabiex jagħmel ix-xogħol meħtieġ.
Il-Kunsill qabel u approva li jsiru x-xogħlijiet u li jiġu ffinanzjati mill-Kunsill.
2.1.2

Viċi Sindku
Ma hemmx temi peress li jinsab skużat.
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Kunsillieri
a.

Mark Anthony Sammut

i.
Attività – Gudja b’Saħħitha – nhar il-Ħadd 10 t’April 2016 bejn id-9.00am u
l-12.00pm ġewwa l-grawnd tal-futbol. Il-Kunsill qabel li jkun hemm ittra ċirkulari għand
ir-residenti kollha tal-Gudja. Il-Kunsill qabel li jingħataw midalji u ċertifikati
lill-parteċipanti. Il-Kunsill qabel li jinxtara frott għall-parteċipanti. Il-Kunsill qabel li
jiffinanzja wkoll l-ispejjeż tal-kowċis li tilħaq is-somma ta’ €120.00. Mhux sejjer ikun
hemm spiża għall-użu tal-grawnd peress li dan huwa wkoll parti mill-ftehim li l-Kunsill
kien nieda mal-Gudja United FC fuq bażi ta’ Public Private Partnership dwar l-isports u
edukazzjoni fiżika. Il-Kunsill qabel li għal din l-attività għandhom jiġu mistiedna l-Onor. Dr
Stefan Buontempo, l-Onor. Chris Agius u l-Onor David Agius.
Il-media għandha wkoll tiġi mistiedna sabiex tingħata l-pubbliċità meħtieġa sabiex b’hekk
ix-xogħol u l-attivitajiet tal-Kunsill jikseb aktar għarfien kif jixraq.
ii.
Preżentazzjoni tal-AED. Il-Kunsill qabel li waqt din l-okkażjoni jgħaddi dan
l-apparat taħt il-ħarsien tal-Gudja Youth Nursery. Il-Kunsill qabel li jidħol fi ftehim
mal-Gudja Youth Nursery dwar l-użu u l-ħarsien ta’ dan l-apparat u li jintuża sewwa minn
nies kompetenti meta jkun hemm bżonn.
iii.
Laqgħat mal-Ispettur tal-Pulizija. Is-Sur Sammut qal li xhur ilu kien hemm rapport
tal-kriminalità fil-Gudja u li l-Kunsill kien talab aktar tagħrif u laqgħa mal-ispettur
tal-Għassa taż-Żejtun. Is-Sindku wieġeb li huwa kellu laqgħa mal-ispettur u tah
informazzjoni (dik possibbli minħabba n-natura ta’ konfidenzjali u sigurtà meħtieġa).
Saret diskussjoni u l-Kunsill qabel li jitlob laqgħa mal-ispettur sabiex b’hekk ikun hemm
ħidma flimkien fejn ikun possibbli u meħtieġ. Dan joffri aktar sigurtà u serħan tal-moħħ
għar-residenti tal-Gudja.
iv.
Xogħol fi Triq Ħal Safi u Triq Birżebbuġa. Maqgħad tal-ilma fi Triq Birżebbuġa
ma’ Vjal it-Torri (parti tat-triq li għadha mhux miftuħa). Is-Sur Sammut beda billi qal li
jidher li min għamel il-livelli finali ma kellux dawn il-livelli sewwa għaliex wieħed ma jistax
jifhem kif triq ġdida toħloq maqgħad meta fil-passat l-ilma kien jiskula bla ebda diffikultà.
Is-Sindku wieġeb li s-surveyor Adrian Borg, li għamel ukoll is-survey tal-parti ta’ Triq
Birżebbuġa fil-kampanja, qal li fil-fehma tiegħu min ħadem kellu jimxi mal-livelli
tas-surveyor li kien ġie mqabbad li jagħti livelli oħra għal Triq Ħal Safi u Triq Birżebbuġa
(qalb il-bini).
Waqt diskussjoni ssemmiet ukoll li kien hemm problema dwar ħruġ u dħul tajjeb
tal-garaxxijiet li jinsabu taħt il-livell tat-triq u forsi kien għalhekk li xi livelli nbidlu.
Is-Sindku qal li waqt ix-xogħol kien hemm bżonn li ssir drop-kerb għaliex dawn
il-garaxxijiet taħt il-livell tat-triq ħolqu problema oħra peress li ma setgħux joħorġu
l-karozza mill-garaxx mingħajr ma jagħmlu ħsara lill-istess karozza.
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Waqt id-diskussjoni l-punt li kien prevalenti ħafna kien li l-livell li kien hemm qabel
tal-istess Triq Birżebbuġa kien inbidel mingħajr l-ebda informazzjoni, konsiderazzjoni jew
approvazzjoni tal-Kunsill.
Fil-fehma tal-Kunsill, huwa ħażin li jkun hemm min jibdel il-livell eżistenti tat-triq mingħajr
ma jkun jaf il-Kunsill u huwa ferm aktar ħażin li din il-bidla kkawżat il-maqgħad u ħolqot
il-problema serja kemm għar-residenti kif ukoll għal min jgħaddi minn din il-parti tat-triq
ftit wara li tagħmel anke ftit xita. Fil-fehma tal-Kunsill l-ilma kellu jibqa’ jiskula fi Triq
Birżebbuġa kif kien isir qabel. F’dan l-istadju l-Kunsill iddeċieda li jagħmel diversi
mistoqsijiet lill-Perit Gilbert Bartolo:1.

Il-Kunsill jixtieq ikun jaf min tah il-livelli ta’ Triq Birżebbuġa li mexa fuqhom
il-Perit.

2.

Min iddeċieda li jitbaxxa l-livell ta’ Triq Birżebbuġa kantuniera ma’ Vjal
it-Torri u li tmur fejn qed jinġema’ l-maqgħad tal-ilma.

Fil-fehma tal-Kunsill l-ilma għandu jinqasam fuq żewġ bnadi. F’dan l-istadju s-Sindku
kkonferma li ma kienx huwa li awtorizza li titbaxxa t-triq. Il-Kunsill iddeċieda li peress li
s-Sindku jibqa’ jsostni li kien l-istess surveyor is-Sur Adrian Borg li ġie mqabbad sabiex
jagħmel s-survey għal Triq Ħal Safi u Triq Birżebbuġa, li s-Sur Adrian Borg għandu
jwieġeb dwar dak li ġara jew dwar dan in-nuqqas li kkawża din il-problema tal-maqgħad
tal-ilma.
Il-Kunsill iddeċieda wkoll li jitlob lill-Perit Gilbert Bartolo li jwieġeb dwar dak li qal
is-surveyor Adrian Borg li huwa (is-Sur A Borg) ma ġiex imqabbad li jagħti l-livelli ta’ Triq
Ħal Safi u Triq Birżebbuġa.
Il-Kunsill ġie mfakkar li meta saret l-ewwel laqgħa fuq il-post wara li saret it-triq u nħoloq
il-maqgħad tal-ilma kien intqal li l-livelli tat-triq baqgħu kif kienu qabel.
Il-Kunsill jinsab perpless li issa wara diskussjoni jsir jaf li l-livelli ta’ Triq Birżebbuġa ġew
aġġustati sabiex l-ilma jibda jgħaddi minn Vjal it-Torri, il-Gudja.
Il-Kunsill jibqa’ jinsisti li jkun jaf dwar min iddeċieda dwar dan u eventwalment min sejjer
jidħol u jerfa’ r-responsabiltà sabiex tiġi solvuta din il-problema tal-maqgħad tal-ilma.
Il-Kunsill qabel li jkompli jsegwi din il-materja fil-qrib sabiex tinkiseb soluzzjoni vijabbli
mingħajr ma l-Kunsill jidħol fi spejjeż żejda.
b.

Demelsa Grech

i.
Kwotazzjonijiet għall-ktieb ‘Omm ta’ Bosta Wlied 2’. Sa. Grech qalet li flimkien
mal-awtur is-Sur Bertram Portelli kienu kisbu kwotazzjonijiet dwar dan il-ktieb. Il-Kunsill
qabel li sabiex jimxi skont il-proċeduri stabbiliti l-Kunsill għandu jagħmel sejħa ta’
espressjoni ta’ interess u għalhekk Sa Grech kienet sejra tipprovdi dwar dan sabiex
il-kwotazzjonijiet jinġabru b’mod formali u l-Kunsill jiddeċiedu skont kif ikun meħtieġ.
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ii.
Kors tal-beading. Sa Grech qalet li reġgħet ġiet avviċinata sabiex isir jew
jitkompla dan il-kors. Saret diskussjoni dwar il-vijabbilità tal-parteċipazzjoni tar-residenti
tal-Gudja u n-nefqa għall-Kunsill. Il-Kunsill iddeċieda li lest li joffri l-post iżda mingħajr
ebda nefqa għall-Kunsill dwar il-ħlas ta’ min ikun qed imexxi dan il-kors.
c.

Stefan Caruana

i.
Programm “Erba’ Staġuni”. Is-Sur Caruana qal li l-festa tal-Annunzjata taħbat
fl-ewwel ġranet ta’ April 2016 u għalhekk hemm il-bżonn li għar-rebbiegħa l-attivitajiet
jiġu posposti għal Mejju 2016 u dan wara li jinkiseb il-permess tad-Dipartiment tal-Gvern
Lokali. Is-Sur Caruana qal li bi pjaċir jinnota li d-Dipartiment tal-Gvern Lokali alloka lil
Kunsill s-somma ta’ €2000.00 u li l-Kunsill ikun ukoll qed ipoġġi €2000.00 mill-baġit
tiegħu għall-kultura, arti u mużika.
2.2

Korrispondenza. 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 l-progress 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
l-azzjoni meħtieġa u skont il-prijorità possibbli.

4.0

Offerti – Ġbir ta’ skart riċiklabbli

4.1

Din it-tema ġiet diskussa aktar ‘il fuq f’dawn l-istess minuti.

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
eżistenti (li kienu diġà ġew approvati mit-TM) u għalhekk il-Kunsill għandu jħalli dawn
is-sinjali fil-qagħda preżenti tagħhom.

6.0

Finanzi

6.1

Petty Cash. Il-Kunsill ra u approva l-petty cash għax-xahar ta’ Frar 2016 għall-ammont
ta’ €76.39 skont kif ippreżentat.

6.2

Skeda ta’ Pagamenti. Il-Kunsill approva l-iskeda ta’ pagamenti għax-xahar ta’ Marzu
2016 (skeda 30/7) hekk kif ippreżentata lill-Kunsill għas-somma ta’ €8,357.16 u 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. 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.
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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

Parking bays fi Triq De Warsbergh, il-Gudja. Il-Kunsill għamel referenza
għall-korrispondenza mingħand TM. Saret diskussjoni. Il-Kunsill iddeċieda li titbagħat
notifika lit-TM sabiex jiġu fuq il-post l-esperti tat-TM u jaraw dwar dak li għandu jsir.
Il-Kunsill iddeċieda li dak li jiġu rrikomandat li għandu jsir, tkun l-istess TM li tagħmel dak
li tħoss u xieraq skont ir-rakkomandazzjoni tal-istess esperti tat-TM u li l-ebda xogħol ma
jsir mill-Kunsill dwar din il-materja.

8.2

One way f’parti mis-service road ta’ Dawret il-Gudja (fejn A. Jack Caterers). Il-Kunsill
iddiskuta l-punt li s-sinjali u d-direzzjoni għandhom jinbidlu peress li dawn mhux talli qed
iservu li jkun hemm ordni iżda jkunu ta’ tfixkil. Din il-materja sejra tkompli tiġi konsiderata
dwar dak meħtieġ sabiex tiġi riżolta l-qagħda preżenti.

Aġġornament
Peress li t-temi kollha fuq l-aġenda ġew eżawriti, is-Sindku għalaq il-laqgħa fit-8.30pm u
aġġorna għat-Tnejn 18 t’April 2016 fis-6.00pm fuq aġenda li tiġi ċċirkulata għand il-Kunsilliera
kollha qabel il-laqgħa.

Joseph M. Formosa
Corporate Service
Executive Manager
Deputat Aġent Segretarju Eżekuttiv

John Mary Calleja
Sindku

Data: ____________________
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