MINUTI
Laqgħa tal-Kunsill Lokali Iż-Żebbuġ (Għawdex)
IS-SEBA’ LEĠISLATURA

Laqgħa Numru 60/2019
It-Tnejn 1 t’April 2019

Il-Kunsill Lokali Iż-Żebbuġ iltaqa’ b’urġenza fl-Uffiċċju Amministrattiv tiegħu li
jinsab fl-indirizz Triq il-Knisja, fil-5.30 ta’ filgħaxija.

PREŻENTI:
Is-Sur Nicky Saliba – Sindku
Is-Sur Daniel Cordina – Viċi Sindku
Chev. Carmelo Saliba – Kunsillier
Is-Sinjura Sandra Grech – Kunsilliera

ASSENTI b’APOLOĠIJI (Skont Ordni Permanenti 14A (3):
Is-Sur Christian Cassar – Kunsillier
Is-Sinjura Marija Saliba – Chairperson tal-Kumitat Amministrattiv għal
Marsalforn

ASSENTI:

UFFIĊJAL PREŻENTI:
Is-Sur Ryan Debrincat – Segretarju Eżekuttiv
Kunsill Lokali Iż-Żebbuġ – Triq il-Knisja – Iż-Żebbuġ Għawdex
Nri. tat-tel.: 21/27563056 E-Mail: zebbug.gozo.lc@gov.mt Website: zebbuggozo.com

Minuti
Is-Sindku s-Sur Nicky Saliba ippresjeda l-laqgħa.
60.1

Qari tal-ittri ta’ apoloġiji;

60.1.1

Is-Sindku qal illi l-Kunsillier is-Sur Christian Cassar u ċ-Chairperson talKumitat Amministrattiv għal Marsalforn, is-Sinjura Marija Saliba kienu
skużati. Is-Sindku talab biex tinqara l-ittra t’apoloġija tal-Kunsillier is-Sur
Christian Cassar fejn fiha hu wera d-dispjaċir tiegħu għal dawn ilġrajjiet. Huwa qal li ma jaqbilx ma’ din il-mozzjoni peress li diġa’ kienet
diskussa u ttieħed vot. Il-membri preżenti aċċettaw l-apoloġija.

60.2

Kont ta’ xogħlijiet ta’ Konkos fi Triq iċ-Ċaqra u Daħliet tal-Għelieqi flistess Triq;

60.2.1

Is-Sindku qal li din il-laqgħa b’urġenza ssejħet fuq talba tal-Viċi Sindku sSur Daniel Cordina u tal-Kunsillier Chev Carmelo Saliba skond kif
jipprovdi artiklu 29A tal-Liġi tal-Kunsilli Lokali (KAP 363) u titressaq
mozzjoni li tgħid hekk :
B’referenza għall-kont datat 04/07/2018 dwar xogholijiet ta konkos li
saru fi Triq ta Caqra, fiz-Zebbug (Ghawdex), dan il-Kunsill jiddecidi li ghal
ragunijiet ta’ trasparenza, il-kont ghandu jinqasaqm f’zewg ammonti
skond is-segwenti :
1 : Xogholijiet ta’ Konkos li saru fit-triq pubblika
2 : Xogholijiet ta’ Konkos li saru fi propjetajiet privati bhal ezempju
ramep li mit-triq jghatu ghall-ghelieqi.
Dan kollu qed jintalab sabiex il-Kunsill Lokali jkollu il-figuri (fi flus) precizi
ta’ xogholijiet li saru fit-triq pubblika u xogholijiet li saru fi propjeta ta’
terzi jew mikrija ghand terzi

60.2.2

Is-Sindku qal li kemm ilu Sindku ta’ din il-lokalita’ mill-2012 qatt ma
rċieva mozzjoni bħal din. Huwa qal li l-proponent ta’ din il-mozzjoni
huwa il-Viċi Sindku s-Sur Daniel Cordina filwaqt li s-sekondant huwa lKunsillier Carmelo Saliba. Is-Sindku qal li huwa għamel minn kollox biex
din il-mozzjoni titressaq malajr kemm jista’ jkun biex min għandu
jagħmel xi ħaġa dwar din il-kwistjoni jibda l-proċess u ma jinħeliex aktar
żmien.
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60.2.3

Fuq point of order tal-Kunsillier Chev Carmelo Saliba, is-Sindku qal li
skont il-liġi l-proponent għandu għaxar minuti biex jagħmel l-intervent
tiegħu filwaqt li l-membri l-oħra għandhom ħames minuti.

60.2.4

Il-Viċi Sindku qal li f’ġieħ it-trasparenza u għall-informazzjoni tarresidenti biex ikollhom tagħrif ta’ kif qed jintefqu l-flus tal-Kunsill, ilkont għandu jinqasam skont il-mozzjoni mressqa. Huwa qal li kien hu li
ressaq il-proposta biex issir Triq iċ-Ċaqra u dejjem kien favur li ssir din
it-triq. Iżda qal li qatt ma jista’ jiċċappas mad-deċiżjoni li ttieħdet
mingħajr ma ġiet diskussa fil-laqgħat biex isiru r-rampi. Biex jinstab iddislivell ta’ sitt pulzieri fit-triq ma kienx hemm bżonn li jsiru rampi
b’dawk il-metri kollha.

60.2.5

Il-Kunsillier Chev Carmelo Saliba qal li jiddispjaċih jinnota l-iżball meħud
mis-Segretarju Eżekuttiv fil-formulazzjoni tal-aġenda u skont il-Kunsillier
Chev Carmelo Saliba dan l-iżball sar apposta biex jinbidel il-kontenut talaġenda hekk kif mitluba minnhom. Huwa qal li żball bħal dan huwa
inaċċetabbli.

60.2.6

Il-Kunsillier Chev Carmelo Saliba fl-intervent tiegħu dwar hekk imsejħa
minnu s-saga ta’ Triq iċ-Ċaqra qasamha f’ħames partijiet:
 Fil-21 ta’ Diċembru 2017 il-Kunsill ġie mwissi mis-Sindku biex
joqgħod attent fl-infieq tiegħu minħabba xi commitments li kellu;
 Fit-18 ta’ Jannar 2018 ċertu C. Zahra ilmenta dwar l-istat ħażin ta’
din it-triq u l-Kunsill qabel li din it-triq tingħata prijorita’ fuq
proġetti oħra minħabba li ma kinitx għadha aċċessibbli;
 Fil-15 ta’ Frar 2018 il-Viċi Sindku staqsa waqt il-laqgħa meta ser
jitkompla x-xogħol fi Triq taċ-Ċaqra bit-tweġiba kienet li x-xogħol
waqaf minħabba l-maltemp;
 Tlesta x-xogħol u dan il-kont ta’ Triq taċ-Ċaqra daħal fil-Kunsill
nhar l-4 ta’ Lulju 2018. Qal li l-Kunsill issoltu jżomm il-laqgħat
tiegħu għal nofs ix-xahar.
 Dan il-kont ta’ din it-triq ma tressaqx fil-laqgħa ta’ Lulju iżda
tressaq sitt xhur wara fil-laqgħa ta’ Diċembru 2018. Huwa staqsa
għal-liema raġuni dam daqshekk biex tressaq meta imbagħad
tressaq fil-21 ta’ Diċembru 2018 biex jitħallas €20,000 minn
€95,402.83 u ġie approvat mill-membri kollha.
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60.2.7

Il-Kunsillier Chev Carmelo Saliba kompla billi qal li ġie żvijat meta sSindku qallu li ħuh għandu l-għalqa fi Triq iċ-Ċaqra u nbnielu ħajt tassejjieħ. Meta ġie mwissi dwar dan ma kellu l-ebda għażla oħra ħlief li
jiddikjara kunflitt ta’ interess. Iżda dan ma ntqalx mis-Sindku flintervista tiegħu fuq il-midja. Kullma ntqal hu li huwa astjena u mhux li
għamel dan għax ġie mwissi li kellu kunflitt ta’ interess. Sostna li ntqalet
nofs il-verita’ dwaru fuq il-midja. Chev Carmelo Saliba qal li ħadd minn
ħutu m’għandu r-raba’ fi Triq taċ-Ċaqra.

60.2.8

Il-Kunsillier Chev Carmelo Saliba qal li biex iġġib id-dislivell ta’ sitt
pulzieri konkos ma kienx hemm għalfejn dawk ir-rampi għax skont il-liġi
tal-persuni b’diżabilita’ jekk togħla sitt pulzieri trid tidħol disa’ pulzieri ‘l
ġewwa biss u mhux daqskemm saru. Hawnhekk għamel domanda u qal
li apparti li dan il-kont għamel sitt xhur moħbi fil-Kunsill, dan mar
jitkejjel minn ħaddiem tal-Perit u xi ħadd ieħor li ried jaġġel japprova
dan il-kont. Id-dixxiplina titlob li nkunu trasparenti bi flus il-poplu u
f’kollox. Huwa qal li dejjem kien favur li ssir din it-triq iżda mhux għaddannu li ma jsirux proġetti oħra, għalhekk sostna l-mozzjoni li l-kont
għandu jiġi sseparat.

60.2.9

Il-Kunsilliera s-Sinjura Sandra Grech qalet li ma taqbilx ma din ilmozzjoni u toqgħod fuq l-approvazzjoni u ċ-ċertifikazzjoni tal-Perit li
kien proġett wieħed.

60.2.10 Is-Sindku qal li hemm bżonn li jkun ċar ma kulħadd ir-raġuni għalfejn
dam sitt xhur il-kont ma tressaq. Ir-raġuni kienet li flus biex jitħallas ilkont ma kienx hemm meta rċevejna l-kont bħalma jkun hemm xi
kontijiet oħrajn. Dan tħallas parti minnu qrib l-aħħar tas-sena, f’liema
żmien ikun hemm stampa aktar ċara tal-finanzi tal-Kunsill. Huwa qal li
dan il-kont kellu jitressaq għall-approvazzjoni kollu tiegħu wara li lkuntrattur sema’ bil-problemi dwar dan il-kont u kien ser jieqaf minn
xogħlijiet oħra (fosthom proġett tal-EU) qabel ikollu konferma li ser
jitħallas tax-xogħol li għamel f’din it-triq.
60.2.11 Is-Sindku qal li dak li għamel, għamlu b’responsabbilita’ għal ġid tarresidenti kollha. Qal li dan ix-xogħol kulħadd kien jaf li qed isir. Qal li
min iħoss li hu ma mexiex ġustament bħal ma sar fi proġetti simili filpassat, jista’ jmur fejn għandu jmur u ma jtellifx aktar ħin. Is-Sindku qal
li hu jħoss li m’għamel xejn ħażin għax inqdew il-bdiewa kollha tar-raħal
mingħajr distinzjoni. Hu qal li m’għandu xi jżid xejn fuq dan il-każ u min
4 of 5 | P a ġ n a
Minuti tal-Kunsill Lokali Iż-Żebbuġ (Għawdex) – 60/2019

irid jista’ jmur għand il-Pulizija.
60.2.12 Il-Viċi-Sindku qal li kontra l-bdiewa m’għandu xejn u kien hu li ressaq ilproposta biex issir it-triq. Sostna li m’għandu jkollna xejn x’naħbu biex
nisseparaw il-kont tat-triq.
60.2.13 Il-Kunsillier Chev Carmelo Saliba qal li l-poplu ddeċieda li nkunu
f’maġġoranza iżda ħaddieħor iddeċieda li jpoġġina f’minoranza. Huwa
qal li fit-tender li ntużat għal triq taċ-Ċaqra biex isir kisi bil-konkos tattriq, ma kienx hemm fiha item biex isir xogħol ta’ bini ta’ ħajt tas-sejjieħ.
60.2.14 Il-Kunsillier Chev Carmelo Saliba qal li skont id-dixxipplina tal-Partit li
jemmnu fih m’għandu ħadd jibża’ mit-trasparenza u m’hemmx għalfejn
investigaturi għax hawn qegħdin bħala rapreżentanti tal-poplu. Qal li flewwel €20,000 kulħadd ivvota favur u jekk jirriżulta li huwa bżonn,
jivvota favur il-kont kollu avolja ġie żvijat u kellu jastjeni minħabba
kunflitt ta’ interess skont kif titlob il-liġi. Huwa għalaq l-intervent tiegħu
billi qal li jridu d-dixxiplina iżda jibżgħu mit-trasparenza.
60.2.15 Is-Sindku ressaq il-mozzjoni għall-vot. Il-proponent tal-mozzjoni, l-Viċi
Sindku s-Sur Daniel Cordina u s-sekondant tal-mozzjoni, il-Kunsillier
Chev Carmelo Saliba vvutaw favur il-mozzjoni filwaqt li s-Sindku s-Sur
Nicky Saliba u l-Kunsilliera s-Sinjura Sandra Grech ivvutaw kontra lmozzjoni. Il-mozzjoni m’għaddietx bil-casting vote tas-Sindku.

60.3

Tmiem tal-laqgħa.
Il-laqgħa b’urġenza tal-Kunsill ntemmet fis-6.00 ta’ filgħaxija.
Konfermati, illum it-Tlieta 23 t’April 2019.

Iffirmati
Nicky Saliba
Sindku

Iffirmati
Ryan Debrincat
Segretarju Eżekuttiv
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