Minuti tal-ħamsa u tletin laqgħa tas-seba’ Kunsill Lokali l-Gudja li ssejħet b’urġenza u li
saret fl-uffiċċju amministrattiv tal-Kunsill (uffiċċju temporanju fil-Librerija G. Zammit) nhar
it-Tnejn 20 ta’ Ottubru 2014 fis-5.45pm.
Preżenti:-

Sindku
Viċi Sindku
Kunsillieri:
Ambaxxatriċi Lokali
taż-Żgħażagħ:
Segretarju Eżekuttiv:

John Mary Calleja
Romeo Baldacchino
Mark Anthony Sammut, Demelsa
Grech u Stefan Caruana
Melanie Bugeja
Joseph M. Formosa

Aġenda:1.

Approvazzjoni ta’ minuti:a.
Minuti 33/7 – 23 ta’ Settembru 2014
b.
Minuti 34/7 – 01 ta’ Ottubru 2014

2.

Kommunikazzjonijiet:a.
Sindku
b.
Kommunikazzjonijiet dwar xogħol tad-dekasteri:
i.
Viċi Sindku
ii.
Kunsillieri
c.
Korrispondenza

3.

Rapporti:a.

Ilmenti

4.

Xogħlijiet u Progress – Triq Ħal Safi u bankina

5.

L-Estenzjoni tal-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta, il-Gudja

6.

Playing field fi Ġnien Raymond Caruana – Progress u Kontijiet

7.

Finanzi:a.
b.
c.

8.

Petty Cash;
Skeda ta’ Pagamenti;
Talbiet għal xiri u xogħlijiet

Għeluq tal-laqgħa u aġġornament
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Ftuħ tal-laqgħa
Il-laqgħa bdiet fis-6.00pm wara talba qasir minn dawk kollha preżenti.
1.0

Approvazzjoni ta’ minuti

1.1

Il-minuti tal-laqgħa 33/7 li saret fit-23 ta’ Settembru 2014, ġew ċirkulati għand
il-kunsillieri kollha ftit qabel il-laqgħa u għalhekk il-Kunsill b’mod unanimu qabel li
dawn il-minuti jiġu kkonsidrati fil-laqgħa plenarja (dik mhux imsejħa b’urġenza) li
tkun tmiss wara din il-laqgħa.

1.2

Il-minuti tal-laqgħa 34/7 li saret fl-01 t’Ottubru li ġew ċirkulati għand il-kunsillieri
kollha qabel il-laqgħa ġew meħuda bħala moqrija u wara ġew approvati nem con.

2.0

Kommunikazzjonijiet

2.1

Sindku

2.1.1 L-estenzjoni tal-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta, fil-Gudja. Laqgħa mal-Perit C.
Cacopardo. Is-Sindku qal li kellu laqgħa mal-Perit Cacopardo u żaru flimkien
diversi inħawi tal-Gudja speċjalment fejn jaqa l-ilma tal-Ajruport u dwar il-ġibjuni
eżistenti li huma maħsuba sabiex jilqgħu dan l-ilma. Is-Sindku qal li din iż-żjara
serviet lil Perit Cacopardo sabiex jifhem aktar dwar it-tħassib tal-Kunsill u
r-residenti tal-Gudja dwar il-konsegwenzi tal-proġett kif maħsub mill-MIA fuq
il-Gudja.
2.1.2 Siġra tal-fikus fil-Pjazza tal-Qalb ta’ Ġesù fi Triq Bir Miftuħ, il-Gudja. Is-Sindku qal
li hemm opinjonijiet diversi għaliex hemm min iridha u hemm min qed
joġġezzjona għal din is-siġra. Is-Sindku qal li hu żgur li l-għeruq qegħdin fil-wiċċ u
qed jagħmlu l-ħsara. Is-Sindku qal li l-friegħi sa waslu fuq l-istatwa tal-Qalb ta’
Ġesù u għalhekk huwa importanti ħafna li tittieħed azzjoni immedjata sabiex tiġi
evitata lissir aktar ħsara.
2.1.3 Attività mal-President tar-Reppublika Coleri Preca dwar l-isports u għotja ta’
defiblator. Is-Sindku qal li kien jinsab diżapuntat li għalkemm kien maħsub li xi
tfal/żgħażagħ tan-nursery tal-futbol klubb kellhom ikunu preżenti, dawn ma
attendewx u għalhekk il-Gudja kienet l-uniku Kunsill li ma kienx irrappreżentat
sewwa. Il-Kunsillier MA Sammut wieġeb li huwa kien għamel l-arranġamenti
kollha mad-diriġenti tal-Gudja Youth Nursery sabiex itellgħu tmint itfal u kowċ
iżda ġara li nqalgħu xi diffikultajiet li ma kellhomx kontrol fuqhom. Is-Sur Sammut
irrimarka li dak li ġara ma fixkel xejn milli l-Kunsill jingħata d-defiblator kif kien
miftiehem mir-Reġjun Nofsinhar.
2.1.4 Laqgħa mal-Kap tal-Iskola Primarja tal-Gudja. Is-Sindku qal li l-Kunsill kien qed
jiffaċċja sitwazzjoni fejn il-Kap tal-Iskola Ms. Fenech kienet qed teżiġi li l-Kunsill
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għandu jkollu użu ristrett tal-kamra li l-Kunsill kien attrezza u li dawn l-aħħar erba’
snin għamel użu minnha fil-kunċett tal-Life Long Learning billi offra diversi
korsijiet fuq suġġetti varji. Is-Sindku qal li l-Kap tal-Iskola qalet diversi skużi u
oġġezzjonijiet u ma uriet l-beda kompromess ħlief li l-Kunsill għandu jidħol fi
ftehim ġdid mal-iskola. Is-sindku qal li l-Kunsill kien irċieva żewġ abbozzi ta’
fehim (bil-lingwa Ingliża) li jidher li l-Kunsill għandu jkun ikkonsidrat bħala
sempliċi ‘user’ u li dawn sejrin idaħħlu lill-Kunsill fi spejjeż żejda u bla bżonn.
F’dan l-istadju l-Kunsill iddeċieda illi sakemm ma jkunx hemm komunikazzjoni
bil-miktub mad-Dipartiment tal-Edukazzjoni u li l-ftehim eżistenti jew ġie mwaqqaf
jew li nbidel xi ħaġa, il-Kunsill kien qed jeżiġi li jibqa jimxi fil-ftehim u prattiċi
eżistenti li wara kollox ħadu sewwa u li minnhom ibbenefikat kemm l-iskola, it-tfal
kif ukoll l-komunità tal-Gudja. Dan sar bl-aktar mod organizzat u sigur. Il-Kunsill
iddeċieda il-qagħda preżenti tibqa’ ma titranġax, għandha tissejjaħ laqgħa
b’urġenza sabiex il-Kunsill jiddeċiedi dwar l-passi meħtieġa li jittieħdu sabiex jiġu
mħarsa l-interessi tal-komunità tal-Gudja b’mod ġenerali.
2.2

Komunikazzjonijiet dwar xogħol tad-dekasteri

2.2.1 Viċi Sindku
a.
Indafa fil-ġranet tal-festi. Is-Sur Baldacchino qal li qed isiru arranġamenti
mal-kuntratturi responsabbli dwar dak li jkun meħtieġ sabiex il-Gudja tibqa’ nadifa
kemm waqt il-festi kif ukoll wara.
b.
Sejħa għal kuntrattur tad-dawl tat-toroq. Is-Sur Baldacchino ġibed
l-attenzjoni tal-Kunsill illi l-Kunsill kien ħareġ l-offerta u ma kienx hemm l-ebda
offerent. Il-Kunsill iddeċieda li fiċ-ċirkustanzi għandu jkompli bl-arranġamenti
eżistenti mal-kuntrattur Nexos Street Lighting.
c.
Isem ta’ Triq Victor Pasmore. Is-Sur Baldacchino qal li l-Kunsill għandu
jkompli jinsisti li dan l-isem tat-triq jiġi approvat għaliex dan jagħmel ġieħ
lill-Gudja.
2.2.2 Kunsillieri
a.

Mark Anthony Sammut

i.
Proġett għaż-żgħażagħ – YIA ġewwa York l-Ingilterra. It-titlu
tal-proġett huwa "Adventure through the Lens". Il-programm huwa varjat ħafna u
ser jiffoka fuq il-fotografija b’diversi outdoor activities, u fih ser jipparteċipaw
żgħażagħ mis-Slovenja, Estonja, Repubblika Ċeka, Rumanija u Malta.
Il-proġett ħa jsir bejn il-15 u l-21 ta’ Frar 2015, fil-ġimgħa tal-vaganzi tal-Karnival,
u huwa miftuħ għal ħames żgħażagħ bejn is-16 u l-25 sena.
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L-ispejjeż kollha tal-akkomodazzjoni, trasport, attivitajiet u ikel jitħallsu
mill-budget tal-YiA tal-Unjoni Ewropea. Il-parteċipanti jħallsu biss 30% tal-flight u
travel insurance, li b'kollox m’għandhomx jaqbżu l- €200. Il-Kunsill Lokali qed
jilqa’ wkoll l-interess ta’ persuni li huma disposti jservu ta’ Leaders f’dan il-proġett
jew proġetti oħra simili. Il-Kunsill approva ma’ dak li qal is-Sur Sammut.
ii.
Sports for all. Is-Sur Sammut qal li qed issiru arranġamenti sabiex
fit-08 ta’ Diċembru 2014, ikun hemm sports day miftuħa għal kulħadd li ssir
fil-grawnd tal-futbol. Waqt din l-attività jkun hemm kowċis mill-KMS.
b.

Demelsa Grech

i.
Il-kunċett tal-LLL. Ms Grech qalet li hija tinsab priokupata ħafna li
dan il-kunċett li tant ħadem u investa fih il-Kunsill, issa ġie żvalutat u qisu
mwarrab minħabba sitwazzjoni stramba li ħolqot il-Kap tal-Iskola, li trid qisha
twarrab ir-relazzjonijiet tajbin li dejjem eżistew bejn il-Kunsill u l-Iskola Primarja
tal-Gudja.
ii.
Librerija Ġużeppi Zammit. Ms Grech qalet li qed issir ħidma sabiex
il-Kunsill jikseb fondi (€500) sabiex jinxtraw kotba ġodda għal-librerija. Ms Grech
ġibdet l-attenzjoni tal-Kunsill, illi peress li l-Kap tal-Iskola imbarrat l-aċċess li
l-Librerija kellha għall-kuritur tal-iskola, dawk l-istudenti li jkunu jixtiequ jżuru
il-librerija waqt il-brejk ma jistgħux jagħmlu dan b’mod intern u għalhekk it-tfal qed
jiġu mċaħħda milli jżuru il-librerija minkejja li l-Kunsill kien għamel arranġament
sabiex il-librerija tkun miftuħa għal jumejn waqt il-ħin ta’ filgħodu.

2.3

c.

Stefan Caruana

i.

Bir Miftuħ matul iż-żmien, nhar is-Sibt 08 ta’ Novembru 2014 mit-3.30pm ‘il
quddiem. Se jkun hemm:esebizzjoni ta’ tajr għat-tfal u logħob tradizzjonali
forum bit-tema: Bir Miftuħ u l-madwar
kunċert uniku mill-grupp ‘Bibita’
Quddiesa b’differenza għal kulħadd
Dħul b’xejn u l-ispiża tal-Kunsill hija żgħira ħafna.

Korrispondenza

2.3.1 Rapport tal-Perit Carmel Cacopardo. Il-Kunsill ħa konjuzjoni ta’ dan ir-rapport kif
mitlub mill-istess Kunsill u ddeċieda li filwaqt li l-Perit Cacopardo jkun
l-ispokesperson f’isem il-Kunsill, il-Kunsill jaċċetta dan ir-rapport u jaġixxi fuqu kif
ikun meħtieġ fl-aħjar interess kemm tal-Kunsill kif ukoll tal-komunità kollha
tal-Gudja.
2.3.2 Il-Kunsill ħa konjuzjoni tal-korrispondenza l-oħra kemm dik li rċieva kif ukoll dik li
ntbagħtet u l-Kunsill iddeċieda li jkompli jsegwi fl-aħjar interess tal-Kunsill.
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3.1.1 Il-Kunsill iddiskuta dwar l-isforzi li qed isiru mill-Kunsill sabiex tinżamm l-indafa
ġewwa l-Gudja u fl-inħawi tal-madwar. Il-Kunsill qabel ukoll li x-xogħol tal-knies
għadu mhux għal kollox sodisfaċenti u li l-ħin li jibda x-xogħol qed jikkawża
inkonvenjent. Il-Kunsill qabel li għandu jinforma lill-kuntrattur dwar dan.
Il-Kunsill semma wkoll dwar li ċ-ċimiterju tal-Gudja li fih ħafna mill-għeżież
tan-nies tal-Gudja mhux dejjem jinżamm nadif kif jixraqlu. Il-Kunsill stqarr li
għandu jistħarreġ flimkien mal-Arċipriet kif il-Kunsill jista’ jgħin sabiex iċ-ċimiterju
tal-Gudja jinżamm aktar nadif.
Barra minn dak li ntqal hawn fuq, il-Kunsill ħa konjuzjoni ukoll tal-ilmenti li rċieva
l-Kunsill u ngħata tagħrif dwar tweġibiet u kif aġixxa l-Kunsill sabiex dawn
l-ilmenti jiġu trattati pożittivament u li min ikun għamel l-ilment jingħata tweġiba u
sodisfazzjon dwar dak li jkun wettaq il-Kunsill dwar l-ilment li jkun wasal għand
il-Kunsill.
4.0

Xogħlijiet u Progress – Triq Ħal Safi u bankina

4.1

Il-Kunsill ħa konjuzjoni dwar dak li sar s’issa u dwar diversi laqgħat li saru
mal-Periti fuq il-post sabiex ix-xogħlijiet isiru bl-aħjar mod possibbli u li jiġi evitat li
l-ilmijiet ma jagħmlux ħsara fl-ebda parti ta’ dawn l-inħawi.
Il-Kunsill iddeċieda sabiex issir laqgħa mal-Perit C. Buhagiar Med Design
Consultants, li huma l-perit imqabbda mill-Kunsill u l-Perit Charmaine Cutajar
(WSC) u Perit konsulenti dwar l-ilma tal-għargħar sabiex jiġu trattati l-punti finali u
joħroġu kemm l-LA lill-kuntrattur kif ukoll li l-Kunsill joħroġ il-works order dwar
il-bankina fi Triq Ħal Safi kif diġà approvata mill-MEPA.

5.0

L-Estenzjoni tal-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta, il-Gudja

5.1

Il-Kunsill ħa konjuzjoni dwar dak li deher fit-Times of Malta fejn ġie rrapurtata li
qal:- ‘is-CEO tal-MIA li n-nies tal-Gudja sejrin jinstemgħu’. Il-Kunsill qabbad
il-Perit Carmel Cacopardo u għamel rapport li ġie aċċettat mill-Kunsill u li l-Perit
Cacopardo ġie maħtur bħala l-ispokeperson tal-Kunsill f’din il-materja.
Il-Kunsill qabel li jkun vuċi waħda dwar dan is-suġġett u jkompli jaġixxi sabiex
iħares l-interess ġenerali tar-residenti tal-Gudja. Il-Kunsill iddeċieda li jintalbu
laqgħat maċ-Ċermen tal-MEPA kif ukoll iċ-Chief Executive Office tal-MIA sabiex
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filwaqt li tinkiseb aktar informazzjoni l-Kunsill ikun qed jagħmilha ċara li għandu
responsabiltà pubblika li jħares l-interess tar-residenti tal-Gudja.
6.0

Playing field fi Ġnien Raymond Caruana – Progress u Kontijiet

6.1

Is-Sur Baldacchino qal li l-Kunsill kien qed iżomm somma ta’ flus li għandha ma
tħallsitx lill-kuntrattur FGL Commercials Ltd. Is-Sur Baldacchino qal li sar qbil li
x-xogħol reporatorju għandu jsir wara t-28 t’Ottubru 2014 u dan sakemm
jippermetti t-temp peress li xogħol ta’ żebgħa ma jkunx jista’ jsir jkk ma jkunx
temp stabbli u niexef.
Is-Sur Baldacchino qal li dwar l-ajruplan li kien ġie vandalizzat sejjer ukoll jerġa
jiġi mwaħħal ajruplan ġdid li għalih sejjer jerġa iħallas il-Kunsill.
Is-Sur Baldacchino qal li l-Kunsill qed jagħmel dak kollu possibbli sabiex dan
il-post ikun sigur u li jkun jista’ jitgawda sewwa mit-tfal kif ukoll joffri lok ta’
mistrieħ għal dawk kollha li jagħmlu użu tajjeb minnu.
Is-Sur Baldacchino fakkar li hemm maħsub li jiġu mwaħħla CCTV sabiex
jipproteġu l-post minn ħsara li tiġi kawżata minn vandali.

7.0

Finanzi

7.1

Petty Cash; Il-Petty Cash għax-xahar ta’ Settembru 2014 fl-ammont ta’ €19.54
ġie approvat.

7.2

Skeda ta’ Pagamenti. L-iskeda ta’ pagamenti għax-xahar ta’ Settembru u Ottubru
2014 għas-somma totali ta’ €15,319.15 ġie approvata kif ippreżentata wara li ġew
imwieġba xi mistoqsijiet dwar xi ammont kif murija fl-istess skeda.

7.3

Talbiet għal xiri u xogħlijiet. Il-Kunsill approva xiri ta’ servizzi u materjal kif
imsemmija aktar ‘il quddiem f’dawn l-istess minuti.

8.0

Għeluq tal-laqgħa u aġġornament

8.1

Il-laqgħa spiċċat fid-8.40pm u ġie aġġornata għal 21 ta’ Novembru 2014
fis-6.00pm (jew għal xi data oħra skont iċ-ċirkustanzi) fuq aġenda li tiġi ċċirkulati
lill-Kunsillieri kollha aktar ‘il quddiem qabel il-laqgħa.

Joseph M. Formosa
Segretarju Eżekuttiv

John Mary Calleja
Sindku

Data: ____________________
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