Minuti tal-wieħed u erbgħin laqgħa tas-seba’ Kunsill Lokali l-Gudja li ssejħet b’urġenza li saret
fl-uffiċċju amministrattiv tal-Kunsill (uffiċċju temporanju fil-Librerija G. Zammit) nhar l-Erbgħa 21
ta’ Jannar fis-6.00pm.
Preżenti:-

Skużati:-

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

John Mary Calleja
Romeo Baldacchino
Demelsa Grech u Stefan Caruana

Kunsillier:

Mark Anthony Sammut

Melanie Bugeja
Joseph M. Formosa

Aġenda:1.

Ħtieġa ta’ Kulvert fi Triq Ħal Safi, il-Gudja

2.

Għeluq tal-laqgħa

Ftuħ tal-laqgħa.
Il-laqgħa bdiet fis-6.10pm wara talba qasira minn dawk kollha preżenti.
Mal-ftuħ tal-laqgħa s-Segretarju Eżekuttiv informa lis-Sindku li kien irċieva komunikat mingħand
il-Kunsillier MA Sammut li ma setax ikun preżenti peress li kien jinsab imsiefer fuq xogħol.
Il-Kunsill iddeċieda li għal kull buon fini l-assenza tas-Sur MA Sammut hija ġusta u skużata u ma
taffetwax bl-ebda mod l-attendenza tas-Sur MA Sammut.
1.0

Ħtieġa ta’ Kulvert fi Triq Ħal Safi, il-Gudja
Introduzzjoni mis-Sindku. Is-Sindku spejga r-raġuni ta’ din il-laqgħa b’urġenza peress li
kien diġà nbeda x-xogħol fuq il-bankina fi Triq Ħal Safi u għalhekk il-Kunsill għandu jieħu
deċiżjoni dwar l-ilma tal-għargħar li jaqa f’dawn l-inħawi.
Is-Sindku qal li għal din il-laqgħa kien mistieden il-Perit mill-uffiċċju ta’ Med Design
Associates Ltd il-Perti Gilbert Bartolo. Dan il-Perit informa lill-Kiunsill li ma setax jattendi
iżda bagħat komunikat dwar il-parir preliminarju tiegħu f’dan ir-rigward. Il-Kunsillieri
kollha preżenti ngħataw kopja ta’ dan il-komunikat li sejjer jiġi anness ma’ dawn il-minuti
markat dok ‘A’.
Saret diskussjoni dwar diversi alternattivi speċjalment li jinħoloq qlib billi jinqala ftit
mit-tarmak tajjeb mit-Triq Ħal Safi u jsir il-qlib fuq distanza itwal u jitneħħew xi tumbati li
jostakolaw il-qlib liberu tal-ilma.

Is-Seba’ Kunsill Lokali l-Gudja
Il-laqgħa numru :- 41/7

21 ta’ Jannar 2015

Il-Kunsill ġie infurmat li stima ta’ dan il-culvert hija ta’ €10,192 – ara dok ‘B’. Il-Kunsill
huwa tal-fehma li barra din l-ispiża li l-manutenzjoni ta’ kulvert tista’ tkun ta’ spiża
kontinwa u toħloq ukoll inkonvenjent peress li jista’ jinstad ta’ spiss bit-trapp u weraq li
jkun jinstab fl-inħawi.
Il-Kunsill qabel li jitlob lill-Perit u s-surveyor tal-Kunsill sabiex jagħmlu u jagħtu lill-Kunsill
pjanta ta’ diversi possibiltajiet ta’ livelli dwar il-qlib tal-ilma sabiex il-Kunsill jagħmel
l-aħjar għażla bil-possibilita lil jevita l-kulvert.
Il-Kunsill għandu jingħata din il-pjanta ta’ diversi livelli kif ukoll stima tal-ispiża
tal-alternattiva li jiġi evitat il-kulvert bil-qlib naturali meta togħla t-triq fuq in-naħa
tat-tarmak il-ġdid.
Il-Kunsill qabel illi għandu issir laqgħa fuq il-post li għaliha ikun hemm preżenti l-Perit
tal-Kunsill, is-Surveyor ukoll maħtur mill-Kunsill u l-kuntrattur Denfar Excavators Ltd.
Dan bil-għan li jiġu konsidrati l-possibiltajiet kollha sabiex l-ilma tal-għargħar jaqleb
b’mod naturali u jiġi evitat l-kulvert.
Wara dan is-site meeting għandu jiġi preżentat r-rapport mill-Perit tal-Kunsill, liema
rapport (survey dwar il-qlib u pjanta tal-livelli bi stima ta’ spiża), għandu jkun ukoll għand
il-Kunsillieri sabiex issir laqgħa nhar l-Erbgħa 28 ta’ Jannar 2015 fis-6.00pm (li għaliha
għandu jattendi wkoll il-Perit tal-Kunsill sabiex iwieġeb il-mistoqsijiet tal-Kunsill kif ikun
meħtieġ.
Is-Sindku qal li x-xogħlijiet fuq din Triq Ħal Safi ilu akar minn sentejn fuq il-pjan ta’ ħidma
tal-Kunsill.
Il-Kunsill qabel li għandha tinsab soluzzjoni b’mod responsabbli fl-aħjar interess
tal-komunità tal-Gudja.
1.2

Bankini fi Triq Birżebbuġa. Sabiex jiġi evitat dewmien fit-twettiq ta’ dan il-proġett,
il-Kunsill qabel li jibda u jitkompla x-xogħol fuq il-bankini u servizzi oħra ta’ Triq
Birżebbuġa. Il-Kunsill qabel ukoll li għandu jiġi konsidrat il-mod ta’ xogħol ta’ resurfacing
ta’ Triq Birżebbuġa sabiex jiġu evitati spejjeż peress li jidher li t-triq tinsab mibnija fuq art
soda.

2.0

Għeluq tal-laqgħa

2.1

Peress li l-materja li għaliha ġiet imsejħa l-laqgħa ġiet eżawrita, s-Sindku għalaq
il-laqgħa fis-6.40pm sine die.

Joseph M. Formosa
Segretarju Eżekuttiv

John Mary Calleja
Sindku
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