Minuti tal-ħamsa u sittin laqgħa tas-seba’ Kunsill Lokali għall-Gudja li ġiet imsejħa b’urġenza u li
saret fl-uffiċċju amministrattiv tal-Kunsill (uffiċċju temporanju fil-Librerija G. Zammit) nhar it-Tlieta
05 t’April 2016 fis-6.30pm.
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Aġenda:1.

Immaniġġjar tat-Traffiku fi Triq Ħal Safi u Triq il-Kbira, il-Gudja

2.

Għeluq tal-laqgħa

Ftuħ tal-laqgħa
Il-laqgħa bdiet fis-6.30pm wara talba qasira minn dawk kollha preżenti.
Mal-ftuħ tal-laqgħa l-Kunsill ġie infurmat li Sa Grech bagħtet tinforma lill-Kunsill li ma setgħetx
tattendi minħabba impenji oħra li ma setgħetx tipposponi għal data oħra. Il-Kunsill qabel li
f’dawn iċ-ċirkustanzi Sa Grech għandha tiġi konsidrata bħala skużata għal kull fini dwar lattendenza u proċedura stabbilita. Sa. Camilleri infurmat lill-Kunsill illi ma setgħetx tattendi
minħabba impenji ta’ studju u għalhekk il-Kunsill qabel li f’dawn iċ-ċirkustanzi għandha tiġi
kkonsidrata bħala skużata.
Mal-ftuħ tal-laqgħa s-Sindku spjega għaliex din il-laqgħa ssejħet b’urġenza
1.0

Immaniġġjar tat-Traffiku fi Triq Ħal Safi u Triq il-Kbira, il-Gudja

1.1

Is-Sindku qal li kienu qed jaslu ħafna ilmenti għand il-Kunsill dwar l-infurzar dwar
l-immanigġjar tat-traffiku mid-daħla ta’ Triq Ħal Safi faċċata tal-Ajruport
Internazzjonali ta’ Malta fil-Gudja u fid-daħla ta’ Triq il-Kbira peress li l-Kunsill
kien waħħal żewġ tabelli li ma jippermettux dħul ħlief għal dawk li jagħtu servizz u
għar-residenti tal-Gudja.
Is-Sindku qal li l-gwardjani lokali kienu qed jagħmlu ħin twil u kienu qed jagħtu
ċitazzjonijiet mingħajr ebda twissija u anke meta kien evidenti li d-dħul minn
dawn l-inħawi kien ġust u xieraq speċjalment meta vettura kienet inġenji tar-raba’
sabiex jinħadmu l-għelieqi tal-inħawi.
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Is-Sindku qal li l-iskop tal-gwardjani lokali kien li jwissu u mhux li jagħtu
ċitazzjonijiet bl-addoċċ u għalhekk ħass il-ħtieġa li l-Kunsill jerġa’ jikkonsidra lpożizzjoni u r-ripożizzjoni ta’ dawn is-sinjali tat-traffiku sabiex tinżamm l-ordni u
protezzjoni meħtieġa iżda li ma jaqilgħux inkonvenjenza u problemi żejda.
Is-Sindku rrepeta li huwa ried iwissi lil dawk li kienu qed jinjoraw dawn is-sinjali.
Is-Sur Baldacchino stqarr li huwa kien qed jiġi infurmat minn ħafna persuni li
qalgħu ċitazzjoni li l-gwardjani lokali kienu qed jgħidulhom li kien is-Sindku li
talabhom li jkunu preżenti fuq il-post u jagħtu ċ-ċitazzjonijiet kif fil-fatt għamlu.
Is-Sindku ċaħad dan.
Is-Sur Sammut qal li l-gwardjani lokali kellhom l-ewwel iwissu iżda l-Kunsill keluu
wkoll joħroġ permessi speċjali sabiex min ikollu raġuni valida jingħata permess
mill-Kunsill u jitneħħa l-abbuż u b’hekk ikun ġustifikat li min jabbuża jingħata
ċitazzjoni.
Is-Sur Caruana qal li sa mis-sena 2013 il-Kunsill kien talab lit-TM sabiex tgħin lillKunsill sabiex jikseb aktar sigurtà u kontroll fl-inħawi tal-parti d-dejqa u ristretta
ta’ Triq il-Kbira, il-Gudja. Dwar is-sigurtà fit-toroq kif ukoll fuq id-dritt ta’ dawk li
jagħtu servizz lir-resident tal-Gudja għandu jkun fuq l-istess livell sabiex filwaqt
iħossu li għandu jkun sigur meta joħroġ minn daru, ikun hemm l-ordni u ma jkunx
hemm inkonvenjent u riskju u periklu bla bżonn.
Is-Sur Caruana qal li s-sistema li l-Kunsill jagħti permessi fejn ikun ġust u xieraq
għandha terġa’ tiġi konsiderata għaliex il-Kunsill ħalla 3 snin u ma ħadimx dwar
dan.
Saret diskussjoni dwar dak meħtieġ. Is-Sindku stqarr li TM riedu jiftħu l-bollards li
hemm fuq in-naħa ta’ Triq Ħal Far li tagħti għal Triq De Warsbergh. Is-Sindku qal
li meta tinfetaħ dik il-parti ta’ Triq Ħal Resqun magħrufa bħala r-ring road lproblemi li qiegħda tiffaċċja l-Gudja dwar l-immaniġġjar tat-traffiku speċjalment filqalba tal-Gudja jiġu solvuti.
Is-Sur Sammut wieġeb li din ma tiddependix mix-xewqa jew rieda tal-Kunsill iżda
mill-awtoritajiet oħra responsabbli waqt li l-Kunsill għandu jkomplu jisħaq dwar
dan.
Id-diskussjoni kompliet u l-Kunsill għamilha ċara li l-interess tar-residenti
għandhom jiġu mħarsa f’kull ħin mingħajr limitazzjoni.
Il-Kunsill iħoss li hemm il-ħtieġa li t-TM tintalab li tagħmel survey tat-traffiku tattoroq ewlenin tal-Gudja f’ħinijiet diversi sabiex ikun jistgħu jittieħdu miżuri xierqa.
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Dwar min qala’ ċitazzjoni u jħossu li din ngħatat inġustament, dan għandu
jappella fuq proċeduri stabbiliti.
Il-Kunsill għandu wkoll jitlob lid-diriġenti tal-LESA sabiex l-imġieba tal-gwardjani
lokali tkun aħjar u li jagħmel aktar użu dwar il-funzjoni edukattiva fil-qagħdi taddmirijiet tagħhom. Fil-fehma tal-Kunsill il-gwardjani lokali għandhom jiġu
primarjament sabiex jedukaw il-poplu u jaqtgħu l-abbozz kif ikun meħtieġ.
Il-Kunsill iddeċieda li żewġ tabelli jinqalgħu minn fejn jinsabu u titwaħħal tabella
fil-kantuniera ma’ Wesgħet Anġlu Dalli mal-bidu ta’ Triq il-Fidwa sabiex din tkun
viżibbli malli wieħed jidħol minn Triq Ħal Safi u filwaqt li ma jkunx jista’ jidħol minn
Triq il-Kbira għal Pjazza jkollu jitla’ minn Triq il-Fidwa. B’hekk tiġi mħarsa l-parti
d-dejqa ta’ Triq il-Kbira li ma tippermettix dħul minnha ħlief għar-residenti talGudja u lill-vetturi li jkunu se jagħtu servizz. Dan għandu jsir għal perjodu ta’
xahrejn u wara l-Kunsill jerġa’ jivvaluta s-sitwazzjoni.
2.0

Għeluq tal-laqgħa

2.1

Peress illi l-materja fuq l-aġenda ġiet eżawrita s-Sindku għalaq il-laqgħa fis-7.10pm

J Ranier Busuttil
Aġent Segretarju Eżekuttiv

Joseph M. Formosa
Corporate Service
Executive Manager

John Mary Calleja
Sindku

Data: ____________________
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