MINUTI
Laqgħa tal-Kunsill Lokali – Il-Gudja

IT-TMIEN LEĠISLATURA

Laqgħa Numru 15/8
It-Tnejn 02 ta’ Diċembru 2019

Il-Kunsill Lokali tal-Gudja ltaqa’ fl-uffiċċju amministrattiv tiegħu li jinsab fl-indirizz 88 Triq
Raymond Caruana, il-Gudja fil-5.30 ta’ filgħaxija.
PREŻENTI:
Marija Sara Vella - Sindku
John Mary Calleja – Viċi Sindku
Stefan Caruana – Kunsillier
ASSENTI b’APOLOĠIJI (Skont Ordni Permanenti 14A (3):
Mark Anthony Sammut – Kunsillier
Maria Micallef – Kunsillier
ASSENTI
Nil
UFFIĊJALI PREŻENTI:
Antoinette Azzopardi - Deputat Segretarju Eżekuttiv
Joseph M Formosa – Uffiċjal

Kunsill Lokali – Il-Gudja - Local Council
88, Triq Raymond Caruana, Il-Gudja
Tel: 21672020; Fax: 21664646; email: gudja.lc@gov.mt
Sindku: MS Vella; Viċi-Sindku: JM Calleja; Kunsilliera: MA Sammut, S. Caruana u M. Micallef

AĠENDA
015.1

Qari tal-ittri ta’ apoloġiji;

015.2

Kunsiderazzjoni u approvazzjoni tal-minuti (12/8 [06/11/19] 13/8 [21/11/19]; 14/8
[21/11/19]);

015.3

Komunikazzjoni mis-Sindku;

015.4

Estimi Finanzjarji 2020;

015.5

Tweġibiet għall-mistoqsijiet tal-Kunsillieri;

015.6

Rapporti;

015.7

Temi oħra tal-Kunsill Lokali;
a. Triq iż-Żebbuġa – progress
b. Triq J. Pace, Triq id-Dejqa u Triq Sta Katarina - progress
c. Miżura 4.3 – Triq tal-Lampat, Triq Victor Pasmore u l-area Ta’ Loreto progress
d. Ġnien Raymond Caruana – progress
e. Ġnien Ġlormu Cassar – progress

015.8

Kunsiderazzjoni u approvazzjoni tal-iskeda ta’ pagamenti;

015.9

Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss.

----------------------------------------------------------

Minuti
Tmexxija u ftuħ tal-laqgħa
Is-Sindku Sa Marija Sara Vella ppresidiet il-laqgħa. Il-laqgħa bdiet fis-5.49pm wara talba qasira
minn dawk kollha preżenti.
15.1.0

Qari tal-ittri ta’ apoloġiji

15.1.1

Il-Kunsill ġie infurmat illi kemm is-Sur MA Sammut u kif ukoll Sa. M. Micallef
ma setgħux ikunu preżenti għal-laqgħa peress li kienu jinsabu indisposti u
għaldaqstant talbu li jkunu skużati. Il-Kunsill ħa nota ta’ dawn l-apoloġiji u
għaldaqstant dawn ġew milqugħa. Għal kull buon fini tal-proċedura, is-Sur
MA Sammut u Sa M. Micallef ġew ikkonsidrati bħala skużati u li din l-assenza
bl-ebda mod ma għandha tnaqqas ir-remunerazzjoni tagħhom dwar lattendenza fil-laqgħat tal-Kunsill u l-pagament kif stabbilit.
Kunsiderazzjoni u approvazzjoni tal-minuti ((12/8 [06/11/19]; 13/8
[21/11/19]; 14/8 [21/11/19])

015.2.0
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015.2.1

Dawn il-minuti ġew iċċirkulati qabel il-laqgħa tal-Kunsill u ġew meħuda bħala
moqrija.

015.2.2

Il-Kunsill b’mod unanimu approva dawn il-minuti nru 012/8, 013/8 u 014/8
nem con.

015.3.0

Komunikazzjoni mis-Sindku

015.3.01

Segretarju Eżekuttiv u l-uffiċċju. Is-Sindku infurmat illi l-Kunsill kien irċieva
korrispondenza mid-DLG fejn ġie ikkonfermat u approvat l-għażla tal-Kunsill
dwar is-Segretarju Eżekuttiv, Sa. Mascena, u li d-data tal-bidu tal-impjieg
tagħha hija dik tal-01 ta’ Jannar 2020. Il-Kunsill ġie infurmat illi Sa. Mascena
kienet se taħdem il-ħinijiet bħall-istaff amministrattiv tal-Kunsill. Dan barra
dawk il-ħinijiet li jkun hemm bżonn wara l-ħin tax-xogħol hekk skont kif inhu
sitpulat fil-liġi tal-Kunsilli Lokali.
Is-Sindku infurmat illi bl-għajnuna tal-amministrazzjoni u kif ukoll talħaddiema assenjati tal-Kunsill, sar ċaqliq tal-għamara tal-uffiċċju tal-Kunsill
sabiex b’hekk il-Kunsill seta’ jżid spazju ieħor ġdid għal ħidma talamministrazzjoni tal-Kunsill kif ikun meħtieġ.
Aktar ‘il quddiem il-Kunsill se jieħu permess minn min hu responsabbli,
sabiex il-Kunsill ikun jista’ jiddisponi minn affarijiet li għadda ħafna żmien
minn fuqhom peress li l-uffiċċju tal-Kunsill huwa limitat ħafna fl-ispazju.
Is-Sindku infurmat li l-Kunsill kien ġabar kwotazzjoni għal xiri ta’ għamara
ġdida fejn din il-kwotazzjoni telgħet bejn €7000 u €8000. Saret diskussjoni u
l-Kunsill iddeċieda li għandhom jinġabru kwotazzjoni oħra mingħand
suppliers differenti.
Il-Kunsill approva x-xiri ta’laptop, sistema ta’ Microsoft u 2 siġġijiet taluffiċċju amministrattiv tal-Kunsill.

015.3.02

Un/loading bay f’Tal-Mitħna. Is-Sindku infurmat illi kellha talba sabiex issir
un/loading bay f’Tal-Mitħna fejn hemm il-ħwienet. Saret diskussjoni u lKunsill qabel li l-ewwel għandu jara jekk l-area ta’ fejn saret it-talba għal din
l-un/loading tikkwalifikax mill-kriterji stabbiliti tat-TM.

015.3.03

Reserved parking bay ħdejn Ġnien R. Caruana. Is-Sindku infurmat lill-Kunsill
dwar talba għal reserved parking bay (communal) ħdejn Ġnien R. Caruana.
Saret diskussjoni u l-Kunsill qabel li għandu jistħarreġ jekk fl-akkwata, inkluż
il-pjazza, hemmx reserved parking bay (communal).

015.3.04

One-way – Triq tal-Lampat. Is-Sindku infurmat illi Triq tal-Lampat saret
temporanjament one way minn IM/TM minħabba l-proġett li qed isir f’Santa
Luċija. Peress li l-Kunsill kien irċieva diversi ilmenti dwar din il-one way, saret
talba lill-IM sabiex kemm għall-bdiewa tal-akkwata u kif ukoll tal-oil bankers,
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din it-triq isir two way għalihom biss. Din it-talba ma ġietx milqugħa minnaħa tal-IM.
Is-Sur Caruana qal li hemm bżonn li affarijiet bħal dawn il-Kunsill ikun
infurmat minn qabel u bil-miktub. Barra minn dawn it-tabelli tal-one way,
huwa rrefera għat-tabelli li kienu twaħħlu fi Triq Sta Katarina, Triq Joseph
Pace u Triq id-Dejqa dwar xogħol fuq it-toroq liema xogħol se jsir minn IM.
Dawn it-tabelli twaħħlu mingħajr ma kien jaf il-Kunsill u għalhekk ma setax
jagħti dettalji li kull min staqsa.
Is-Sindku wieġbet illi lanqas hi ma kellha tali informazzjoni u għalhekk ma
setgħetx tgħaddi l-informazzjoni mitluba.
Is-Sur JM Calleja qal li fi Triq tal-Lampat, hemm persuni li għandhom ilbowżers u dawn ma jistgħux jgħaddu minħabba l-fatt li t-triq saret one way u
li min-naħa l-oħra dawn il-bowżer ma jgħaddux peress li t-trejqa hi dejqa
ħafna (triq qalb ir-raba’).
Saret diskussjoni u l-Kunsill qabel li din it-talba għandha terġa’ ssir kemm lillIM u kif ukoll lit-TM.
015.3.05

Laqgħa mal-IM dwar il-proġett KTAIP. Is-Sindku rreferit għal-laqgħa li saret
mal-IM dwar il-proġett tal-KTAIP. Għal din il-laqgħa kienu preżent min-naħa
tal-Kunsill, hija s-Sindku, il-Viċi Sindku u l-Kunsillier S. Caruana u min-naħa
tal-IM is-CEO Inġ F. Azzopardi u żewġ uffiċjali oħra. F’din il-laqgħa l-Kunsill
ġie infurmat dwar press release li ħarġet is-SCH dwar il-katakombi ta’ Ħal
Resqun fejn ġie mgħarraf illi waqt kull xogħol li se jsir fl-inħawi, se jkun
hemm il-preżenza tal-uffiċjali tas-SCH sabiex tissorvelja x-xogħol għal kull
eventawlità. Il-Kunsill ġie mgħarraf ukoll illi kemm il-katakombi u l-Menħir
se jiġu mħarsa u hemm il-ħsieb li jkun hemm aċċess. Bħal-issa l-IM
għaddejja l-assessjar tal-blat u hemm ukoll preżenti l-uffiċjali tas-SCH sabiex
isir sorveljar ta’ xogħol sabiex jiġu mħarsa l-inħawi.
Is-Sur Caruana ilmenta dwar din il-laqgħa li saret ma’ IM minħabba l-fatt illi
meta huwa (is-Sur Caruana) ġie biex jitkellem, is-CEO qallu biex jagħlaq
ħalqu.
Is-Sur Caruana qal li l-Kunsill huwa r-rappreżentat tal-poplu u għalhekk qed
jitkellem f’isem il-poplu. Għaldaqstant il-Kunsill għandu jkollu l-method
statement ta’ kif se jsir il-proġett tal-KTAIP.

015.3.06

Triq Sta Katarina, Triq Joseph Pace u Triq id-Dejqa. Is-Sindku rreferit għallaqgħa li saret mal-IM fejn il-Kunsill ġie mgħarraf illi l-IM ma tagħmilx
pavimentar u għaldaqstant huma (IM) kienu lesti li jaslu sal-bażi talpavimentar (sal-konkos) u mbagħad ikompli l-Kunsill bil-pavimentar. Il-flus li
suppost ikunu se jintefqu fuq it-tarmak se jingħataw lill-Kunsill u l-Kunsill
joħroġ id-differenza jekk ikun hemm sabiex jagħmel il-pavimentar f’dawn ittoroq fil-qalba tal-Gudja.
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Is-Sur Caruana staqsa jekk ir-residenti tal-inħawi humiex infurmati dwar
dawn ix-xogħlijiet. Is-Sindku wieġbet illi dan huwa proġett tal-IM u għalhekk
huma għandhom jinfurmaw lir-residenti u mhux il-Kunsill.
Is-Sur JM Calleja fakkar illi l-Kunsill għad m’għandux il-kuntrattur għall-pavè,
u għalhekk it-tender għandha toħroġ malajr kemm jista’ jkun sabiex b’hekk
it-toroq meta jkunu lesti ma jdumux ħafna fuq il-wiċċ bil-konkos. Huwa qal li
importanti li jkun hemm ippjanar tajjeb tax-xogħlijiet u li dawn ix-xogħlijiet
isiru biċċa biċċa minħabba l-fatt li dawn it-toroq qegħdin fil-qalba tar-raħal.
Bħal issa mill-qalba tar-raħal qed jgħaddi ħafna traffiku u għalhekk huwa
importanti li jkun hemm ippjanar sew tax-xogħlijiet.
Is-Sur JM Calleja xtaq informazzjoni jekk hux se jsir l-immaniġġjar meħtieġ
dwar is-servizz bħal wires, serivizzi, eċċ sabiex dawn jiġu mgħoddija minn
taħt il-bankina/triq.
Is-Sur Caruana staqsa jekk hemmx il-ħsieb li ssir charging point għall-vetturi li
jaħdmu b’enerġija nadifa f’din l-area.
Il-Kunsill qabel li għandu jsir komunikat mal-IM u mal-Perit tal-Kunsill dwar
dan li ġie diskuss hawn fuq sabiex il-Kunsill jikseb l-informazzjoni dwar dawn
ix-xogħlijiet u sabiex ukoll il-Kunsill iħejji l-BOQs dwar ix-xogħlijiet fuq ilpavimentar u b’hekk tkun tista’ toħroġ it-tender bla dewmien.
Il-Kunsill qal li huwa importanti li l-pavimentar isir unit sabiex b’hekk ma
jkunx hemm problemi bħalma kien ġara fi Triq Rużar Formosa, fejn issa ixxogħol ġie rranġat minn TM.
Nota

Sospensjoni tal-aġenda. Peress li kien qed isir il-ħin għal-laqgħa pubblika
annwali, il-Kunsill b’mod unanimu qabel li ssir sospensjoni tal-aġenda u tiġi
diskussa t-tema nru 015.4 Estimi Finanzjarji 2020.

015.4.0

Estimi Finanzjarji 2020

015.4.1

Dawn l-estimi ġew iċċirkulati qabel il-laqgħa tal-Kunsill u ġew meħuda bħala
moqrija. Saru diversi mistoqsijiet u ġew imwieġba. Inġibdet l-attenzjoni li
dawn huma estimi bbażati fuq fondi tas-sena 2019 peress li l-informazzjoni
dwar il-fondi allokati għas-sena 2020 għadhom ma wasslux.
Il-Kunsill approva dawn l-estimi u għalhekk se jkun qed jilqa’ l-proposti mirresidenti li se jattendu l-laqgħa pubblika annwali sabiex b’hekk l-estimi
jerġgħu jiġi riveduti skont il-każ u jiġu mressqa fil-Kunsill għall-approvazzjoni
finali tagħhom.

Nota

Sospensjoni tal-aġenda. Peress li kien qed isir il-ħin għal-laqgħa pubblika
annwali, il-Kunsill b’mod unanimu qabel li ssir sospensjoni tal-aġenda u tiġi
diskussa t-tema nru 015.6 Rapporti – Kunsillier S. Caruana – Milied ta’ Dari.
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015.6.0

Rapporti

015.6.1

Stefan Caruana (Kunsillier)
a. Milied ta’ Dari. Is-Sur Caruana poġġa fuq il-mejda tal-Kunsill id-draft finali
tal-programm li jinsab anness ma’ dawn il-minuti ‘Dok A’.
Il-kwotazzjoni dwar it-tined u s-sound għadha ma waslitx u dwar l-istands
hemm bżonn 7 li dawn se jiġu mislufa mingħand il-Parroċċa.
Is-Sur Caruana fakkar illi fid-19 ta’ Diċembru se jsir il-Kunċert tal-Milied kif
diġà approvat f’laqgħat preċedenti.
Is-Sindku infurmat illi kellha talba sabiex tiġi armata stand minn Restaurant
privat li sidu joqgħod il-Gudja. Ġie deċiż li din it-tema għandha tiġi diskussa
fis-Sotto Kumitat – Kultura.
Dwar l-istand tal-ġugarelli u tal-magician ukoll se jiġu diskussi fis-Sotto
Kumitat – Kultura.
Dwar it-tiżjin f’Tal-Mitħna kif approvati fil-laqgħa preċedenti, il-Kunsill
għandu kuntrattur u l-istima hija ta’ €1300 (li jinkludi l-kiri tat-tiżjin u ttwaħħil tagħhom, il-konsum tad-dawl, l-applikazzjonijiet tal-ARMS tal-miter
tad-dawl u l-VAT). Il-Kunsill approva din is-somma għal dan it-tiżjin.

Nota

Posponiment tal-aġenda. Peress li kien sar il-ħin, il-Kunsill b’mod unanimu
qabel li din il-laqgħa għandha tingħalaq sabiex tingħata bidu għal-laqgħa
pubblika annwali.

015.8.0

Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss

015.8.1

Qabel ingħalqet il-laqgħa, il-Kunsill approva s-somma ta’ €750 għal żbir ta’
siġar fejn il-grawnd tal-football peress li dawn qegħdin ta’ periklu u ta’ xi
ħsara għas-sistema tad-dawl fl-inħawi.
Il-Kunsill approva l-kwotazzjoni li nġabret dwar ix-xiri ta’ cordless brace u
cordless angel grinder (heavy duty) li tammonta għal prezz ta’ €700.

015.8.2

Peress li kien sar il-ħin għal-laqgħa pubblika, is-Sindku għalqet il-laqgħa fis6.31pm. Is-Sindku aġġornat l-laqgħa għal nhar it-Tlieta 17 ta’ Diċembru
2019 fis-6.30pm fuq aġenda li tiġi ċċirkulata għand il-Kunsilliera kollha qabel
il-laqgħa.

Konfermati, illum _______________________
Dr. Marija Sara Vella
Sindku

Antoinette Azzopardi
Deputat Segretarju Eżekuttiv
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