MINUTI
Laqgħa tal-Kunsill Lokali – Il-Gudja

Is-SEBA’ LEĠISLATURA

Laqgħa Numru 124/7
Il-Ħamis 13 ta’ Ġunju 2019

Il-Kunsill 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
Stefan Caruana – Kunsillier
George Fenech – Kunsillier
ASSENTI b’APOLOĠIJI (Skont Ordni Permanenti 14A (3):
Mark Anthony Sammut – Kunsillier
ASSENTI
Nil
UFFIĊJALI PREŻENTI:
Ranier Busuttil – Aġent 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: JM Calleja; Viċi-Sindku: R. Baldacchino; Kunsilliera: MA Sammut, S. Caruana u G. Fenech
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Kunsiderazzjoni u approvazzjoni tal-minuti (123/7 [16/05/19])

124.3
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124.4
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Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss.

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

Minuti
Tmexxija u ftuħ tal-laqgħa

Is-Sindku s-Sur John Mary Calleja ppresieda l-laqgħa. Il-laqgħa bdiet fis-6.30pm wara talba
qasira minn dawk kollha preżenti.

124.0.0
124.1.1

Qari tal-ittri ta’ apoloġiji
Mal-ftuħ tal-laqgħa l-Kunsill ġie infurmat illi l-Kunsillier MA Sammut kien
informa illi kien jinsab indispost u għalhekk ma setax jattendi għal din illaqgħa. B’mod unanimu l-Kunsill qabel illi għal kull buon fini tal-proċedura,
is-Sur Sammut għandu jiġi konsidrati bħala skużat u li din l-assenza blebda mod ma għandha tnaqqas ir-remunerazzjoni tiegħu dwar lattendenza fil-laqgħat tal-Kunsill u l-pagament kif stabbilit.

124.2.0

Kunsiderazzjoni u approvazzjoni tal-minuti (123/7 [16/05/19])

124.2.1

Il-Kunsill b’mod unanimu approva li dawn il-minuti 124/7 li ġew iċċirkulati
qabel il-laqgħa jiġu meħuda bħala moqrija.
Is-Sindku ppropona u l-Viċi Sindku s-Sur Baldacchino ssekonda li dawn ilminuti jiġu approvati.
Dawn il-minuti ġew approvati nem con.

124.3.0

Jum il-Gudja 2019 (15 ta’ Lulju)
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124.3.1

Is-Sindku stqarr illi dan il-jum jiġi ċċelebrat bħas-snin l-oħra bi programm
mifrux f’diversi jiem iżda għall-jum tal-15 ta’ Lulju 2019 ikun hemm quddiesa
fis-7pm, tberik u tqegħid ta’ fjuri fuq il-Monument tal-Gwerra, servizz u
akkompanjament taż-żewġ baned tal-Gudja f’banda waħda iżda mmexxija
b’żewġ standarti rispettivi, u serata ta’ spettaklu ta’ talent Gudjan u xi
kantanta jew kantanti distinti barra mill-Gudja.
F’din l-okkażjoni jistgħu jingħataw xi tifikiriet.
F’dan il-programm sejjer ikun hemm l-ħarġa għal Għawdex li din is-sena
jista’ jkollha żewġ rotot diversi billi rotta minnhom tkun dik kulturali għal
dawk li jagħżlu li jżuru l-Ġgantija jew iċ-Ċittadella.
Aktar dettalji wieħed ikun jista’ jara l-programm fil-ġimgħat u ġranet ta’
qabel din l-attività, li għaliha dawk interessati li jieħdu sehem, jinkisbu
mingħand il-Kunsill.
Is-Sindku qal ukoll li issa peress li hemm Sindku elett u mill-01 ta’ Lulju 2019
sejjer ikun hemm Kunsill ġdid u d-dettal ta’ dan il-programm ikun jista’
jitkompla malli jkun hemm Kunsill ġdid.
B’mod unanimu l-Kunsill qabel u ddeċieda li dan il-programm jibqa’ jittella’
bil-kollaborazzjoni mal-Parroċċa.
Il-Kunsill qabel u approva dwar dan u approva li jagħmel il-ħlas għallpermessi kif ikun meħtieġ.
Il-Kunsill qabel u approva li l-kuntratturi jiġi avvżati sabiex ikun hemm
attenzjoni dwar l-indafa f’dawn l-inħawi ta’ Ġnien R. Caruana u li l-latrini
jinżammu miftuħa għal żmien itwal u li jkun hemm aktar bins sabiex
tinżamm l-indafa kif mixtieqa.
Is-Sur Caruana stqarr li waqt dan il-programm se jkun hemm Lejla Sajfija li
bħas-snin l-oħra preċedenti l-Kunsill u l-Parroċċa jikkollaboraw flimkien.
B’mod unanimu l-Kunsill qabel u approva li s-Sindku eletta Sa. MS Vella tkun
hija li tikkordina din il-kollaborazzjoni mal-Parroċċa kif ikun possibbli.

124.4.0

Kunsiderazzjoni u approvazzjoni tal-iskeda ta’ pagamenti

124.4.1

Il-lista ta’ pagamenti nru 69/7 kif ippreżentata ġiet ipproponuta mis-Sindku u
ssekondata mill-Viċi Sindku R. Baldacchino għall-ammont totali ta’
€15023.98, ġiet approvata nem con.

124.5.0

Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss
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124.5.1

Manutenzjoni ta’ Ġnien R. Caruana. Il-Viċi Sindku s-Sur Baldacchino stqarr li
peress li r-riġenerazzjoni ta’ Ġnien R. Caruana jidher li sejjer jieħu ż-żmien
aktar milli mistenni, hemm bżonn ta’ manutenzjoni b’mod urġenti.
Sar qbiel li l-ħaddiema tal-Kunsill jagħmlu xogħol fuq il-funtana u li din
ikollha pompa ġdida sabiex tkun tista’ titgawda mill-pubbliku fiż-żmien meta
Ġnien R. Caruana ikun l-aktar frekwentat.
Iż-żewġ gazebos għandhom jingħataw manutenzjoni possibbilment millParks Department jew kuntratturi mqabbda mill-Kunsill. Il-latrini għandhom
ukoll jingħataw manutenzjoni meħtieġa.
Il-Kunsill qabel li dan il-programm ta’ manutenzjoni għandu jsir bl-aktar mod
urġenti kemm bil-ħaddiema tal-Kunsill kif ukoll b’xogħol ta’ kuntratturi oħra
b’direct order kif ikun meħtieġ.

124.5.2

Servizz ta’ manutenzjoni u qtugħ ta’ ħaxix fi nħawi mhux urbani fil-Gudja. IsSur Baldacchino qal li jidher ċar li dan ix-xogħol waqa’ lura ħafna. Is-Sindku
wieġeb billi qal li nqata’ l-ħaxix f’bosta nħawi billi l-ħaddiema tal-Kunsill issa
għandhom l-apparat u l-esperjenza meħtieġa dan ix-xogħol ikun jista’ jsir
f’aktar inħawi.
Is-Sur Baldacchino stqarr li ma kienx qed jaqbel mas-Sindku u għalhekk ilKunsill il-ġdid għandu jikkonsidera li joħroġ tender ġdid għal dan ix-xogħol flaqsar żmien possibbli.

124.5.3

Is-servizz ta’ ġbir ta’ skart goff. Is-Sur Baldacchino qal li l-ħaddiema talKunsill ma jistgħux jagħmlu l-ġimgħa tax-xogħol tagħhom mas-Sindku jiġbru
l-iskart goff għaliex dan qed jagħti dehra ħażina kemm tal-Kunsill kif ukoll lmanutenzjoni meħtieġa taqa’ lura kif fil-fatt ġara.
Is-Sindku wieġeb u qal li dan mhux il-każ għaliex barra l-ġbir ta’ skart goff (li
dwaru l-Kunsill qed jiffranka ħafna flus għaliex huwa juża l-vettura privata
tiegħu u li għandu l-permessi meħtieġa) il-ħaddiema jagħmlu xogħol ieħor.
Is-Sur Baldacchino qal li qed jiġri li wara li s-Sindku jagħżel dan l-iskart qed
jitfa’ ħafna skart fl-iskips li qed iħallas għalihom il-Kunsill u li r-residenti ma
jkollhomx fejn jitfgħu l-iskart goff tagħhom għaliex din l-iskip timtela u
titneħħa kultant anke wara nofs siegħa biss wara li titqiegħed fuq il-post.
Is-Sindku wieġeb li dan mhux il-każ għaliex fl-iskips huwa jpoġġi biss skart li
jkun intefa’ fit-trakk tiegħu mingħajr ma jkun jaf bih meta t-trakk tiegħu jkun
pparkjat ġewwa l-Gudja anke ħdejn ir-residenza tiegħu.
Is-Sindku qal li l-iskart goff jiġi rreġistrat għand il-Kunsill skont il-proċeduri
stabbiliti mill-ERA.
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Is-Sindku qal ukoll li wieħed ma għandux jippretendi li huwa jmur jarmi Ħal
Far dak il-ftit imbarazz li jitfgħu fil-van tiegħu għaliex dan mhux possibbli.
Huwa għalhekk li dan l-imbarazz huwa jitfgħu fl-iskips.
Is-Sur Baldacchino qal illi għalkemm is-Sindku jinsisti li meta jiġbor l-iskart
bil-metodu tiegħu preżenti l-Kunsill qed jiffranka l-flus, dan mhux il-każ
għaliex il-Kunsill xorta jkun qed iħallas għax meta ma jsirx ix-xogħol meħtieġ
iżda jsir biss xogħol ta’ ġbir ta’ skart goff il-ġimgħa kollha, il-ħaddiema ma
jkunux jistgħu jagħmlu xogħol ieħor u l-Kunsill ikollu bżonn iqabbad
kuntratturi privati kif fil-fatt qed jiġri.
Is-Sur Baldacchino insista li l-Kunsill il-ġdid għandu jikkonsidera li joħroġ
tender dwar dan is-servizz.
124.5.4

Awguri. Is-Sur Baldacchino qal li xtaq jagħti l-awguri tiegħu lis-Sa. MS Vella li
ġiet eletta bħala Sindku ġdid. Is-Sur Baldacchino qal ukoll li xtaq jagħti lawguri tiegħu lis-Sindku preżenti li għalkemm ma ġiex elett Sindku blammont ta’ voti tiegħu issa ġie elett Viċi Sindku u b’hekk issa ħadlu postu
wara 13 snin.
Is-Sur Baldacchino qal li xtaq jirringrazzja lill-Kunsilliera kollha li ħadmu
miegħu tul dawn l-aħħar 13 snin għaliex huwa jħoss li l-koperazzjoni talKunsilliera kollha hija meħtieġa sabiex jitwettaq il-ġid għar-residenti u għallGudja b’mod ġenerali.
Is-Sur Baldacchino qal li r-ringrazzjamenti tiegħu jmorru wkoll għallħaddiema kollha tal-Kunsill kemm dawk amministrattivi kif ukoll operaturi.
Is-Sur Baldacchino qal li ringrazzjament speċjali jmur għal martu Mariella
Baldacchino u wliedu Kurt u Eman, li matul dawn l-13 snin kienu miegħu u
tawh is-sostenn meħtieġ sabiex jaħdem bla heda fil-Kunsill f’risq ir-residenti
kollha tal-Gudja.
Is-Sur Baldacchino xtaq ukoll jgħid grazzi lir-residenti kollha tal-Gudja li
dejjem urewh rispett u apprezzament għall-ħidma tiegħu u li dejjem taw ilfiduċja tagħhom li jirrappreżentawhom fil-Kunsill.
Is-Sur Baldacchino qal li huwa sejjer jibqa’ jagħti s-sostenn tiegħu lill-Kunsill
kif ikun meħtieġa.
Finalment is-Sur Baldacchino qal li peress illi huwa ma xtaqx iħalli lil xi ħadd
barra, minn qalbu xtaq jgħid grazzi lil kulħadd u bl-akbar umiltà jħoss li jitlob
skuża jekk mingħajr ma jaf ikun naqas lil xi ħadd.
Replika tas-Sindku.
Is-Sindku s-Sur Calleja stqarr li huwa kuntent li issa fil-Kunsill hemm demm
ġdid u żagħżugħ. Huwa qal li xtaq li jifraħ lis-Sindku elett Sa MS Vella u li
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huwa lest li jkompli bil-ħidma tiegħu flimkien b’risq ir-residenti kollha talGudja.
Is-Sindku xtaq li jirringrazzja kemm lis-Sur Baldacchino kif ukoll lil dawk
kollha hemm kunsilliera kif ukoll ħaddiema li ħadmu miegħu bħala Sindku tul
dawn l-aħħar 22 sena.
Is-Sur Calleja qal li l-ħidma tal-Kunsill issa Gvern Lokali hija varja u
impenjattiva ħafna iżda ta’ sodisfazzjon kbir meta wieħed jifhem li huwa rresident li huwa fil-qalba ta’ dak kollu li jippjana u jwettaq il-Kunsill.
124.5.6

Tabelli ta’ direzzjoni. Is-Sur Caruana qal li xtaq jiġbed l-attenzjoni li xi tabella
li tqegħdet fit-tarf ta’ Triq R. Caruana tista’ tikkawża problemi għax qed turi
direzzjoni ħażina. Il-Kunsill qabel li dan il-każ għandu jiġi trattat b’urġenza kif
meħtieġa u kull żball jiġi rranġat.

124.5.7

Awguri. Is-Sur Caruana qal li xtaq jgħid grazzi lis-Sur Calleja għall-ħidma
tiegħu issa bħala Sindku uxxenti u li sejjer jokkupa l-kariga ta’ Viċi Sindku u
jgħid prosit lis-Sa. MS Vella bħala Sindku elett li sejra tieħu t-tmexxija talKunsill mill-01 ta’ Lulju 2019.
Is-Sur Caruana qal li xtaq ukoll jgħid grazzi lil Viċi Sindku R. Baldacchino u lillKunsillier G. Fenech li għalkemm ma kienx fuq l-istess pjattaforma, huwa
jħoss li kien hemm rispett reċiproku u ħidma flimkien għal ġid tar-residenti
tal-Gudja.
Is-Sur Caruana qal li żgur mhux forsi li l-Kunsillier MA Sammut li għalkemm
mhux preżenti, jingħaqad miegħu fis-sentimenti ta’ apprezzament dwar ilkoperazzjoni u rispett reċiproku li l-Kunsilliera kollha tal-Gudja wrew lejn
xulxin u lejn ir-residenti kollha tal-Gudja irrespettivament mill-pjattaforma
jew ideal politiku.
Is-Sur Caruana awgura lill-Kunsilliera l-oħra eletti fil-Kunsill il-ġdid u xtaq
jgħid grazzi wkoll lil dawk il-kandidati l-oħra li ma ġewx eletti.
Is-Sur Caruana qal li jkun tajjeb li anke dawk il-persuni li ma ġewx eletti jkunu
qrib tal-Kunsill u jaħdmu mal-Kunsill għaliex huwa s-Sur Caruana jħoss li
dawn il-kandidati żgur għandhom x’joffru sabiex ir-residenti tal-Gudja
dejjem ikollhom ħajja aħjar.

124.5.8

Devjazzjoni minħabba xogħol f’Dawret il-Gudja. Is-Sur Fenech qal li sar
magħruf li din id-devjazzjoni mhux sejra sseħħ u għalhekk kien hemm bżonn
li tiġi amendata l-paġna tal-Facebook tal-Kunsill.
Is-Sur Fenech qal li huwa kien diġà għamel dan fuq il-Facebook page
personali tiegħu. Is-Sur Fenech ikkonkluda billi qal talab sabiex isir l-istess
fuq il-paġna tal-Kunsill Lokali tal-Gudja peress lil huwa kien ġie imwaqqaf li
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raġunijiet personali iżda din il-premessa qatt ma ġiet indirizzata kif xieraq
quddiem il-Kunsill.
Is-Sur Fenech qal li wara 30/06/2019 huwa kien sejjer jeskludi ruħu milli
jkollu l-faċilità li jħaddem din il-paġna f’isem il-Kunsill.
124.5.9

Awguri. Is-Sur Fenech qal li xtaq jibda billi jawgura lis-Sa. MS Vella bħala
Sindku elett u li jkollha kull sapport u sostenn kemm tal-Viċi Sindku kif ukoll
tal-Kunsilliera l-oħra kollha.
Is-Sur Fenech qal li xtaq juri l-apprezzament tiegħu lejn dawk kollha li ħadmu
miegħu fil-Kunsill.
Is-Sur Fenech qal li huwa għandu l-Gudja għall-qalbu u għalhekk huwa sejjer
inkompli jkun qrib il-Kunsill kif ikun possibbli.
Is-Sur Fenech qal li xtaq juri l-apprezzament tiegħu lejn il-ħaddiema kollha
tal-Kunsill li dejjem ħadmu miegħu sabiex isir il-ġid meħtieġ b’risq irresidenti kollha tal-Gudja.

124.5.10

Peress li t-temi kollha fuq l-aġenda ġew eżawriti, is-Sindku għalaq il-laqgħa
fis-6.57pm. Il-laqgħa ġiet aġġornata għal 21 ta’ Ġunju 2019 fis-6.30pm.
Din il-laqgħa sejra tkun l-aħħar waħda f’din il-leġislatura u għalhekk l-aġenda
għandha tkun skont kif huma proċeduri stabbiliti.

Konfermati, illum _______________________

John Mary Calleja
Sindku

Ranier Busuttil
Aġent Segretarju Eżekuttiv
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