MINUTI
Laqgħa tal-Kunsill Lokali – Il-Gudja

Is-SEBA’ LEĠISLATURA
Laqgħa Numru 84/7
Il-Ġimgħa 28 ta’ April 2017

Il-Kunsilli Lokali tal-Gudja ltaqa’ fl-uffiċċju amministrattiv tiegħu li jinsab fl-indirizz 88 Triq
Raymond Caruana, il-Gudja fis-6.30 ta’ filgħaxija.
PREŻENTI:
John Mary Calleja – Sindku
Romeo Baldacchino – Viċi Sindku
Demelsa Grech – Kunsillier
ASSENTI b’APOLOĠIJI (Skont Ordni Permanenti 14A (3):
Mark Anthony Sammut – Kunsillier
Stefan Caruana – Kunsillier
ASSENTI
Sarah Camilleri – Ambaxxatriċi
UFFIĊJALI PREŻENTI:
Ranier Busuttil – Aġent Segretarju Eżekuttiv
Joseph M Formosa – Uffiċjal
AĠENDA

84.1

Talba għad-devoluzzjoni ta’ biċċa art fil-bidu ta’ Vjal it-Torri sabiex tiġi żviluppata
għall-bini tal-Kunsill

84.2

Għeluq tal-laqgħa
---------------------------------------------------------Kunsill Lokali – Il-Gudja - Local Council
88, Triq Raymond Caruana, Il-Gudja
Tel: 21672020; Fax: 21664646; email: gudja.lc@gov.mt
Sindku: JM Calleja; Viċi-Sindku: R. Baldacchino; Kunsilliera: MA Sammut, D. Grech u S. Caruana

Minuti
Tmexxija u ftuħ tal-laqgħa
Is-Sindku s-Sur John Mary Calleja ppresieda l-laqgħa. Il-laqgħa bdiet fis-6.48pm wara talba
qasira minn dawk kollha preżenti.
Mal-ftuħ tal-laqgħa l-Kunsill ġie infurmat illi l-Kunsillier is-Sur Sammut kien talab lill-Kunsill
sabiex il-laqgħa tibda għas-7.00pm peress li kien sejjer jasal tard minħabba impenji oħra
mhux previsti.
Matul il-laqgħa l-Kunsillier is-Sur Caruana ma wasalx iżda wara, il-Kunsill sar jaf li s-Sur
Caruana kien informa li kien sejjer jasal tard minħabba li kien sejjer jispiċċa l-lezzjoni flUniversità għas-6.30pm.
Fuq proposta tas-Sindku l-Kunsill approva li għal kull intenzjoni u effetti kollha tal-liġi u
proċedura dwar l-attendenza, dawn il-Kunsilliera għandhom jiġu kunsidrati skużati.

84.1.0

Talba għad-devoluzzjoni ta’ biċċa art fil-bidu ta’ Vjal it-Torri sabiex
tiġi żviluppata għall-bini tal-Kunsill.

84.1.1

Is-Sindku fetaħ il-laqgħa billi qal li l-Kunsill ilu jfittex li jikseb lok sabiex ikollu l-post
fejn jistabbilixxi l-amministrazzjoni tiegħu u faċilitajiet oħra li jkunu aċċessibbli għal
kulħadd.
Is-Sindku qal li l-Kunsill jaqbel li l-bini tal-Kunsill fi 88 Triq R. Caruana mhux
aċċessibbli kif meħtieġ u kull nefqa li jagħmel f’dan il-post sabiex isir aċċessibbli
sewwa mhux vijabbli.
F’dawn iċ-ċirkustanzi l-Kunsill jinsab iffaċċjat sabiex isib soluzzjoni mingħajr
dewmien.
Is-Sindku qal li waqt l-aħħar laqgħa tal-Kunsill meta huwa kien introduċa din it-tema
sabiex tintalab id-devoluzzjoni ta’ din l-art fil-bidu ta’ Vjal it-Torri biswit il-Palazz ta’
Bettina fejn kien intlaħaq qbil li din it-tema tiġi diskussa waqt laqgħa msejħa
speċifikament sabiex tiġi diskussa din it-talba għad-devoluzzjoni tal-art kif ukoll ilproġett fl-intier tiegħu.
Għalhekk il-Kunsill kien qabel li tissejjaħ laqgħa, li hija din il-laqgħa, imsejħa
b’urġenza skont l-Ordnijiet Permanenti.

84.1.2

Is-Sindku ta’ dettall dwar il-biċċa art konsiderata li hija dik kif murija f’dokument ‘A’
li jifforma parti integrali ta’ dawn il-minuti. Is-Sindku qal li l-iżvilupp maħsub
jikkomprendi f’uffiċċju amministrattiv, f’sala li tintuża b’mod ġenerali kif ukoll
f’garaxxijiet u dan skont kif ikun possibbli u meħtieġ wara li l-Kunsill jikseb il-pariri
meħtieġa mingħand il-Perit u skont kif ikun approvat mill-Awtorità tal-Ippjanar.
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84.1.3

Is-Sindku qal li dan ikun ċentru tal-Kunsill aċċessibbli u li jkun jista’ wkoll jaħseb
għall-ħtiġijiet tal-Kunsill kif ukoll għall-ħtiġijiet preżenti u futuri ta’ dawk kollha li
jkollhom il-ħtieġa li jersqu għand il-Kunsill.

84.1.4

Is-Sindku qal li din l-art inkwistjoni għandha tkun devoluta favur il-Kunsill skont ilproċedura stabbilita fil-policy document dwar devoluzzjoni lokali u proċedura għal
applikazzjoni biex tiġi amministrata l-proprjetà pubblika. Meta jkun hemm din iddevoluzzjoni l-art issir proprjetà tal-Kunsill u kull żvilupp li jsir fuqha jkun ukoll
proprjetà assoluta tal-Kunsill. Dan ikun ifisser li l-Kunsill ikun għamel investiment
utli u vijabbli favur ir-residenti kollha tal-Gudja filwaqt li jkun iffranka l-flus permess
tad-devoluzzjoni uffiċjali tal-art inkwistjoni.

84.1.5

Saret diskussjoni dwar din il-materja u b’mod unanimu l-Kunsill qabel u ddeċieda li
d-devoluzzjoni ta’ din il-biċċa art fil-bidu ta’ Vjal it-Torri murija f’dokument ‘A’ hi
għal skop ta’ żvilupp sabiex il-Kunsill ikollu ċentru tal-amministrazzjoni tiegħu li
jservi l-komunità tal-Gudja li hija tant meħtieġa.

84.1.6

Il-Kunsill qabel li jissottometti l-applikazzjoni tiegħu f’dan ir-rigward mill-aktar fiss
possibbli u li jikseb il-pariri u informazzjoni kollha sabiex din l-applikazzjoni dwar iddevoluzzjoni għal skop kif speċifikat, ikollha l-approvazzjoni kif meħtieġa u li lKunsill ikun f’qagħda li jagħmel il-proġett ta’ ċentru għall-Kunsill possibbilment flaqsar żmien possibbli.
L-art tkun tal-Kunsill. Il-bini fuq l-art ikun tal-Kunsill. Dan ikun post u ċentru
aċċessibbli minn kulħadd. Il-proġett maħsub sejjer jitgawda mill-Gudjani kemm
preżenti u dawk futuri kif ukoll jagħmel ġiħ lill-Gudja.

84.2.0

Tmiem tal-laqgħa

84.2.1

Peress li l-materja li għaliha ġiet imsejħa din il-laqgħa b’urġenza, ġiet eżawrita u sSindku għalaq il-laqgħa fis-6.55pm sine die.

Konfermati, illum _______________________

John Mary Calleja
Sindku

Ranier Busuttil
Aġent Segretarju Eżekuttiv
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