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Minuti tal-Laqgħa Nru 41 (Is-Seba’ Terminu)
1.

25 ta’ Mejju, 2016

Talba
1.01 Fil-bidu tal-laqgħa s-Segretarju Eżekuttiv u l-Kunsillieri qalu t-talba.

2.

Qari u approvazzjoni tal-Minuti 7-40
2.01 Il-Minuti tal-Laqgħa preċedenti kienu tqassmu minn qabel u għalhekk ittieħdu bħala
moqrija, ġew approvati unanimament u ġew iffirmati mis-Sindku u s-Segretarju
Eżekuttiv.

3.

Punti mqajma mill-Minuti
3.01 Ma kienx hemm punti diskussi mill-laqgħa preċedenti u għalhekk il-laqgħa kompliet
skond l-Aġenda.

4.

Korrispondenza
4.01 Memo 12/2016 – Apprezzament u Ringrazzjament. Id-Direttur tad-Dipartiment għallGvern Lokali s-Sur Carmelo Abela temm il-kariga tiegħu u għalhekk bagħat messaġġ ta’
apprezzament u ringrazzjarment.
4.02 Id-Direttur tad-Dipartiment għall-Gvern Lokali l-ġdid is-Sur Adrian Mifsud bagħat
messaġġ fejn irringrazzja lill-predeċessur tiegħu s-Sur Carmelo Abela u stieden lillKunsilli kollha sabiex flimkien naħdmu ħalli nirnexxu fil-ħidma rispettiva tagħna.
4.03 Is-Sur Raymond Zammit CEO ta’ LESA (Local Enforcement System Agency) staqsa lillKunsilli dwar jekk hemmx xi rapporti biex jiġu jittieħdu passi dwarhom minn naħa talGwardjani Lokali. Is-Sindku ippropona li insemmu dwar tfigħ ta’ terrapien u skart illegali
speċjalment fl-inħawi ta’ Triq Wied L-Għasri li twassal għal Triq Wied il-Mielaħ.
4.04 Fr Dionysius Mintoff O.F.M. mil-Laboratorju tal-Paċi Ġwanni XXIII informa lillKunsilli Lokali li qed jintlaqgħu nominazzjonijiet għall-Premju Nazzjonali B’Ħilti
Wasalt.
4.05 Is-Segretarju informa lill-Kunsill dwar korrispondenza li għaddiet mad-Dipartiment
għall-Gvern Lokali dwar l-offerti li l-Kunsill irid joħroġ bis-sistema l-ġdida tal-etenders.
Dwar il-kuntratt għat-tindif tat-toroq il-proċess wasal fil-fażi finali u dalwaqt għandhom
jiġu ippubblikati l-avviżi.
Dwar il-kuntratt għal tindif tal-latrina pubblika Memo35/2015 kienet titlob sabiex ilKunsilli li jkollhom offerta għal dan is-servizz meta joħorġu l-offerta iridu jagħmluha li
tkun tagħlaq sal-aħħar tas-sena 2016. Peress li din l-offerta tista’ tinħadem b’ordni diretta
għar-raġuni li sal-aħħar tas-sena mhux se tinqabeż il-kwota il-Kunsill qabel unanimament
li dan is-servizz ikompli jingħata mill-istess kuntrattur li hija Maria Attard u ma tinħareġ
ebda sejħa ġdida. Il-Kunsill se jistenna struzzjonijiet mid-Dipartiment għall-Gvern
Lokali dwar x’se jiġri wara l-aħħar tas-sena 2016.
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4.06 Anton Pace f’isem il-Gozo Horse Racing Association reġa’ talab donazzjoni lill-Kunsill
dwar attivita ta’ tiġrija taż-żwiemel fejn ingħata Tazza tal-Kunsilli Lokali. Il-Kunsill kien
diġa informa lis-Sur Pace li ma nistgħux nagħtu donazzjoni u għalhekk din it-talba ma
tistax tiġi milqugħa.
4.07 Is-Segretarju Eżekuttiv informa lill-Kunsill li kien ikkuntattja lil Intercomp li magħhom
għandna l-arranġament tal-photocopier tal-Kunsill sabiex jagħtuna magna ġdida u li tkun
aktar effiċċjenti. Tonio Mifsud f’isem Intercomp informa lill-Kunsill li jistgħu jagħtuna
photocopier Sharp MX-M266N li hi ferm iktar effiċjenti minn dik li għandna fil-preżent.
L-ispiża tal-kirja kull xahar se togħla bi ftit filwaqt li l-ispiża għall-kull karta ipprintjata
se torħos u għalhekk x’ħin tikkalkula fuq xahar l-ispiża globali se tkun kważi l-istess jew
saħansitra tista’ tiġi orħos minn kif kienet. Il-Kunsill qabel li għandna nibdlu lphotocopier.
4.08 Chris Cassar minn Valletta 2018 informa lill-Kunsill dwar l-attivita L-Ikla t-Tajba. IlKunsill qabel li ngħaddu din l-imejl għall-attenzjoni tal-Kumitat tal-Festa.
4.09 Is-Segretarju Eżekuttiv tar-Reġjun Għawdex informa lill-Kunsilli li matul l-aħħar laqgħa
tar-Reġjun Għawdex ġie suġġerit li uħud mill-offerti jibdew joħorġu mir-Reġjun
Għawdex f’isem il-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex. Bħala eżempju issemma l-kuntratt dwar
tal-lampi tat-toroq. Il-Kunsill qabel ma’ din il-proposta iżda qabel għandu jiġi żgurat li
kull Kunsill jieħu r-rata għas-servizz partikulari b’mod proporzjonali. Kunsilli żgħar ma
jistgħux iħallsu l-istess spejjeż bħal Kunsilli kbar.
4.10 Il-Bord tal-Appell dwar Proġetti Kapitali tal-Kunsill Lokali bagħat ir-rapport tal-appell li
sar mill-Kunsill liema appell ma kienx milqugħ.

5.

Ittra ta’ Direzzjoni 2015
5.01 Il-Kunsill iddiskuta l-ittra ta’ direzzjoni 2015 u qabel li għandu jibgħat ir-risposta dwar
il-punti kollha imsemmija mill-Uditur.

6.

Attivitajiet – Festa 2016
6.01 Is-Segretarju Eżekuttiv informa lill-Kunsill li l-preparamenti dwar il-logħob għal kull eta’
qed isiru. Il-librara Marvic Attard Briffa qed tieħu ħsieb biex torganizza dawn il-logħob.
Kif isir ta’ kull sena se jinxtraw it-trofej biex jingħataw lill-parteċipanti kollha. Se jinxtata
dak il-materjal kollu li jkun hemm bżonn biex dawn il-logħob ikunu jistgħu isiru.
6.02 Dwar it-tiġrijiet taż-żwiemel is-Segretarju Eżekuttiv informa lill-Kunsill li għaddiet
diversi korrispondenza bejn il-Kunsill, is-Supretendent tal-Pulizija u Transport Malta
għar-raġuni li daħlet fis-seħħ liġi ġdida dwar attivitajiet bħal dawn. Il-Liġi tippermetti li
jsiru tiġrijiet fit-toroq imsemmija fl-istess liġi biss. F’Għawdex triq waħda biss hija
imsemmija u Triq l-Għasri mhix inkluża. Għalhekk biex issir tiġrija taż-żwiemel fi Triq
L-Għasri irridu l-permess ta’ Transport Malta. Minn naħa tagħhom Transport Malta
għadhom ma ħarġux il-permess. Is-Segretarju Eżekuttiv informa lill-Kunsill li qed isiru
diskussjonijiet bejn l-għaqdiet li jorganizzaw tiġrijiet taż-żwiemel fil-festi ta’ l-irħula
kollha involuti, il-Ministeru għal Għawdex, Transport Malta u Rappreżentanti talAssikurazzjoni. Verbalment il-Kunsill ġie mgħarraf li biex jinħareġ il-permess trid issir
assikurazzjoni li tkun tkopri €1,000,000. Il-Kunsill diġa kien qed iħallas assikurazzjoni
li tkopri €120,000. Għalhekk qed tinġabar stima tal-assikurazzjoni iżda jekk l-istima tkun
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għolja l-Kunsill qabel li din l-attivita titħassar. Huwa possibbli li issir assikurazzjoni
waħda li tkun tkopri t-tiġrijiet kollha li jsiru fl-irħula t’Għawdex. Sintendi kull raħal
iħallas skond il-kobor tal-attivita tiegħu.
6.03 JP2 Foundation infurmaw lill-Kunsill dwar attivita li tista’ issir fi żmien il-festa,
eżattament nhar it-Tlieta 7 ta’ Ġunju. L-attivita tikkonsisti f’kunċert mużikali imtella
minn Caravaggio Quartet, erba’ vjolinisti Maltin. L-ispiża biex tittella’ din l-attivita hija
ta’ madwar €450. L-attivita issir fil-Knisja parrokjali. Is-Sindku qal li huwa jaqbel li
issir din l-attivita u b’hekk inkomplu inkabru il-kalendarju kulturali tar-raħal tagħna
filwaqt li anke ngħinu sabiex il-ġimgħa tal-festa tkun mimlija b’attivitajiet. Il-Kunsill
qabel unanimament li din l-attivita għandha issir.
6.04 Is-Sindku fakkar li l-applikazzjoni tal-Kunsill dwar l-iskema tal-attivitajiet ma kienitx
ġiet aċċettata. L-applikazzjoni tal-Kunsill kienet sabiex fil-ġimgħa tal-festa jiġu
organizzati diversi attivitajiet u b’hekk ngħinu mill-aħjar li nistgħu sabiex il-Festa
tradizzjonali fir-raħal tagħna tibqa’ issir anzi fejn huwa possibbli jiżdiedu l-attivitajiet. IsSindku ippropona li s-Sibt tal-festa il-Kunsill għandu itella’ serata mużikali u b’hekk
xorta ikun qed jgħin f’din l-uniku attivita kbira li ssir fir-raħal tagħna. Il-Kunsill qabel
unanimament li tittella’ din is-serata.

7.

Approvazzjoni tal-Pagamenti
7.01 Quddiem il-Kunsill tressqet l-iskeda ta’ pagamenti nru 7-041 biex ikunu approvati millKunsill. L-iskeda kif ippreżentata ġiet aċċettata mill-Kunsill. Kopja ta’ din l-iskeda qed
tinhemeż mal-minuti.

8.

Materja oħra
8.01 Is-Sindku ippropona sabiex għas-sajf nerġgħu norganizzaw il-korsijiet għat-tfal kemm
edukattivi kif ukoll tal-arti. Il-Kunsill qabel li jsiru l-korsijiet matul is-sajf.
8.02 Is-Segretarju Eżekuttiv informa lill-Kunsill li Uffiċċjali minn tal-Wasteserv se jiġu lKunsill nhar il-Ġimgħa 27 ta’ Mejju biex jinfurmaw lill-Kunsill dwar l-introduzzjoni talġbir ta’ skart organiku. Għal din il-laqgħa mistednin is-Sindku u s-Segretarju Eżekuttiv.
Peress li s-Sindku se jkun Malta il-Kunsill qabel li għandu jattendi l-Viċi Sindku.
8.03 Il-Perit Mario Cordina (CM) bagħat l-istima dwar major patching fi Triq Għammar fejn
ta’ John Mercieca. F’din il-parti tat-triq qed iżomm l-ilma tax-xita peress li hemm parti
mit-triq fiha żewġ kisjiet ta’ asfalt filwaqt li l-parti l-oħra għadha b’kisja waħda.
Għalhekk qed jiġi propost li tingħata kisja oħra f’parti mit-triq. L-istima maħduma birrata tal-offerta li l-Kunsill għandu ma’ Road Construction Co Ltd hija ta’ €8,128.20. IlKunsill qabel li din l-istima hija għolja ħafna. Il-Kunsill qabel li s-Sindku u s-Segretarju
Eżekuttiv għandhom jerġgħu jiltaqgħu mal-Perit sabiex tinstab soluzzjoni għal din ilproblema bi spiża ferm anqas.
8.04 Is-Sindku informa lill-Kunsill li Brian Mizzi li għandu Farmhouse fl-inħawi ta’ Triq Wied
L-Għasri talab li jsir gandott għall-ilma tax-xita peress li meta ikun hemm ix-xita il-wied
jibqa għaddej għal żmien twil minn fuq it-triq. B’hekk jekk isir il-gandott l-ilma jgħaddi
minnhu u t-triq tkun aċċessibbli. Il-Kunsill qabel li għandha issir stima tal-ispejjeż
involuti biex isir dan ix-xogħol.
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8.05 L-Ambaxxatur taż-Żgħażagħ Matthew Attard informa lill-Kunsill li huwa għalaq ittmintax ‘l sena u għalhekk ma jistax ikompli fil-kariga ta’ Ambaxxatar taż-Żgħażagħ. IlKunsill qabel li għandna noħorġu avviż sabiex dawk iż-żgħażagħ li għandhom bejn is-16
u t-18 ’l sena li huma interessati li jkunu Ambaxxatur/ Ambaxxatriċi taż-Żgħażagħ
japplikaw mal-Kunsill. Wara jekk ikun hemm aktar minn żagħżugħ/a li japplikaw, ilKunsill itella’ permezz ta’ polza biex wieħed/waħda jiġi/tiġi maħtur/a
Ambaxxatur/Ambaxxatriċi taż-Żgħażagħ.

9.

Aġġornament.
9.01 Il-laqgħa ġiet aġġornata għal nhar il-Ħamis 23 ta’ Ġunju 2016 fis-7.00pm.
9.02 Il-laqgħa tal-lum intemmet fit-8.15p.m.

IFFIRMATA

IFFIRMATA

Dr Daniel Attard
Sindku

Ruben Cassar
Segretarju Eżekuttiv

Data: 25 ta’ Mejju, 2016
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