Kunsill Lokali

Local Council
L-GĦASRI
MINUTI

Laqgħa tal-Kunsill Lokali L-Għasri
Is-Seba’ Leġislatura

Laqgħa Nru. 54
It-Tlieta 23 ta’ Mejju, 2017
Il-Kunsill Lokali L-Għasri ltaqa’ fl-Uffiċċju Amministrattiv tiegħu li jinsab fl-indirizz Nru 6,
Triq Dun Karm Caruana, GSR 1021, L-Għasri, Għawdex, Malta, fis-7:00 ta’ filgħaxija.

Preżenti:

Dr Daniel Attard
Sur Emmanuel Mintoff
Sur Joseph Farrugia
Sur Frank Formosa
Sinjura Alexandra Maria Mifsud

- Sindku
- Viċi Sindku
- Kunsillier
- Kunsillier
- Kunsilliera

Assenti b’Apoloġija (skont Ordni Permanenti 14A (3):
n/a
Assenti:
n/a
Uffiċjal Preżenti:
Sinjura Rita Mifsud Attard

- Segretarju Eżekuttiv

6, Triq Dun Karm Caruana, L-Għasri GSR 1021, Għawdex, Malta.
Tel: (+356) 21558686  Fax: (+356) 21558655  email: ghasri.lc@gov.mt  www.ghasri.com

23 ta’ Mejju, 2017

Minuti
Is-Sindku Dr Daniel Attard ippresjeda l-laqgħa
54.1

Qari tal-ittri ta’ apoloġiji.
54.1.01

54.2

Kunsiderazzjoni u approvazzjoni tal-Minuti 7-53.
54.2.01

54.3

54.4

Il-membri kollha huma preżenti u għalhekk m’hemmx ittri ta’ apoloġiji.

Il-Minuti tal-Laqgħa numru 53 kienu tqassmu minn qabel u għalhekk ittieħdu
bħala moqrija, ġew approvati unanimament u ġew iffirmati mis-Sindku u sSegretarju Eżekuttiv.

Komunikazzjoni mis-Sindku u Korrispondenza.
54.3.01

Il-Kuntratt tal-Bulky Refuse tal-kuntrattur Godfrey Borg ġie mġedded għal sena
oħra. Din it-tender kienet maħruġa għall-perjodu ta’ tlett snin iżda trid titġedded
kull sena.

54.3.02

Il-Kunsill irċieva l-approvazzjoni mingħand it-Transport Malta biex titwaħħal
mera fi Triq Tamar.

54.3.03

Il-Kunsill irċieva email mingħand id-Dipartiment tal-Gvern Lokali dwar l-iskema
ta’Attivitajiet Kulturali. Il-Kunsill tal-Għasri ngħata s-somma ta’ €5,000 għal din
l-attivita li ser issir nhar is-Sibt 3 ta’ Settembru 2017. L-organizzazzjoni ta’ din
l-attivita għandha titpoġġa fuq l-agenda li jmiss sabiex din l-attivita tiġi diskussa
f’aktar dettall.

54.3.04

Ċirkulari 11/2017 – Irtirar mix-xogħol minħabba l-Eta’ Pensjonabbli.

54.3.05

Ċirkulari 12/2017 – Parteċipazzjoni fil-Politikau Komunikazzjoni mal-Media.

54.3.06

Ċirkulari 13/2017 – Inizjattiva Finanzjarja – Local GovernmentCommunity
Innovation Fund (CIF)

54.3.07

Ċirkulari 14/2017 – Ittra ta’ Riżenja minn ħatra ta’Kunsillier.

Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsillieri;
54.4.01

Joseph Cauchi resident ta’ Triq Tamar offra li jagħti parti mir-raba tiegħu fi Triq
Tamar sabiex il-kantuniera perikoluża titwessa. Dan qed joffrieh bla ħlas, ilKunsill ikun irid jerġa jibni il-ħajt tal-għalqa wara li jkun ressaq il-ħamrija lġewwa fil-propjeta tas-sid stess. Il-Kunsillieri aċċettaw dan il-ġest ġeneruż. IlKunsill għandu jiġbor stima mingħand il-Kuntrattur għax-xogħol meħtieġ.
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54.5

54.4.02

Il-Kunsill irċieva talba mingħand resident ta’ Triq Għammar sabiex titranġa jew
inkella tinbena mill-ġdid rampa quddiem il-faċċata tar-residenza. Is-Sindku ser
imur fuq is-sit.

54.4.03

Il-Kunsill irċieva talba sabiex titwessa t-triq (b’pied) fi Triq Wied l-Għasri. IlKunsillieri talbu sabiex il-persuna li qed jitlob dan ix-xogħol tippreżenta site plan.

Rapporti:
54.5.01

Ittra ta’ Direzzjoni u Risposta. L-Ittra ta’ Direzzjoni u r-risposta kienu tqassmu
minn qabel u għalhekk ittieħdu bħala moqrija, ġew approvati unanimament u ġew
iffirmati mis-Sindku u s-Segretarju Eżekuttiv.

54.5.02

Safety Audit/Inspection Report. Dan ir-rapport kien tqassam min qabel. Ġew
diskussi n-nuqqasijiet li nstabi minn din l-ispezzjoni. L-ewwel riskju huwa ilwires u overloading. Il-Kunsill ser jinkariga electrician sabiex dawn jiġu
organizzati u konfermi. It-tieni riskju huwa l-umdita. Il-Kunsill ser jieħu l-passi
meħtieġa sabiex din il-problema titranġa. Dan ix-xogħol għandu jsir millħaddiema tal-Kunsill. Għandu jinkixef il-ġebel u jsir skirting bil-madun. It-Tielet
riskju huwa l-imbarazz li hemm fil-pjan ta’ fuq. L-imbarazz ser jitneħħa. F-lkuritur hemm xi kotba li mhumiex tajbin għall-librerija, dawn għandhom
jingħataw lil xi għaqda tal-karita biex jintużaw bħala fund raising. Ir-Raba risjku
kien il-periklu tat-taraġ għax dan jista jkun jiżloq meta jkun imxarab jew umdu.
Ġie ssuġġerut li jitwaħħal non-slip tape fit-taraġ. Il-ħames riskju huwa in-nuqqas
ta’ fire extinguisher fil-librerija u nuqqas ta’ training dwar kif jintużaw. Il-Kunsill
diġa għandu żewġ fire extinguishers u ser jixtri t-tielet wieħed. Is-sitt riskju huwa
dwar siġġijiet mhux adekwati għall-impjegati. Il-Kunsill approva x-xiri ta’
siġġijiet għall-impjegati. Is-seba riskju huwa dwar imbarazz fil-kuritur ta’ isfel.
Dan għandu jitneħħa. It-tmien riskju huwa dwar l-istruttura tal-galleriji. Għandu
jiġi nkarigat kaħħal sabiex jagħmel dan ix-xogħol.

54.5.03

Rapport dwar il-bini tal-għassa tal-Pulizija. Il-Kunsill irċieva rapport maħrug
mill-perit Godwin Sultana inkarigat mid-Dipartiment għall-Proġetti u Żvilupp fi
ħdan il-Ministeru għal Għawdex. Dan ir-rapport jgħid li hemm bżonn li s-saqaf
taz-żewġ kmamar tal-għassa ta’ fuq għandhom jiġu żarmati, trattati u fejn hemm
bżonn issir bdil ta’ travi u xirek. Meta jsir il-bejt għandu jingħata waterproofing.
Il-Kunsill ġie nformat li l-bini huwa kundannat. Il-Kunsill għandu f’idejgħ ilberġa li hija parti minn dan il-bini. Għalhekk il-Kunsill għandu interess li dan issaqaf jiġi rranġġat kemm jista jkun malajr. Il-Kunsill flimkien mas-sid ser
jinkarigaw avukat sabiex tintbagħat ittra lill-Kummissarju tal-Pulizija kif ukoll lil
Ministeru responsabbli dwar dan ix-xogħol meħtieġ. Inġibed l-attenzjoni li dan
l-aħħar fuq l-aħbarijiet tal-PBS issemma li l-Gvern għadu kif irranġa xi għasses
Malta b’nefqa ta’ madwar nofs miljun ewro (€500,000).

54.5.04

Rapport Finanzjarju ta’ kull kwart. Ir-rapport finanzjarju (Jannar-Marzu
2017) ġie approvat u ffirmat mis-Sindku u Segretarju Eżekuttiv. Is-Segretarju
Eżekuttiv ġibdet l-attenzjoni li l-formula għal dan ir-rapport kif ukoll tal-Budget
nbidlu u jkun hemm bżonn ta’ assistanza mingħand l-accountant biex jinħadem.
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54.6

Siġra fil-Pjazza.
54.6.01

54.7

Attivitajiet fi żmien il-festa organizzati mill-Kunsill Lokali
54.7.01

54.8

Gew ikkonfermati l-għanneja għall-Iklafest ta’ nhar il-Gimgħa 9 ta’ Gunju kif
ukoll id-DJ Hacker. Kien hemm qbil li jiġu mistiedna l-grupp Folkloristika ta’
Mario Borg. Is-Sindku ssuġġerixxa li jkun hemm stand bl-inbid. Is-Segretarju
Eżekuttiv għandha tkellem lil Ta’ Mena dwar dan.

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-iskeda ta’ Pagamenti.
54.8.01

54.9

Saret spezzjoni fuq is-siġra fi Pjazza s-Salvatur minn uffiċċjal tal-Gvern inkarigat
mis-soft areas. Hu qal li s-siġra tista tkun qed tbati minn nuqqas ta’ ilma u dan
jista jkun li meta saret it-triq bir-tarmak l-għeruq inqatu b’konsegwenza li
m’għandhomx jieħdu ilma minn ġol-ġibja. Hu kompla jgħid li l-pavimentar li
hemm madwarha mhux qed jgħin u jkun ħafna aħjar jekk il-pavimentar jitneħħa
u minflokk issir ġnien bi fjuri. Il-bankijiet jistgħu jibhu hemm u taħthom isir biċċakk sabiex l-ilma tax-xita jgħaddi minn ġo fiħ. Is-Sindu ssuġġerixxa proġett
akbar għall-pjazza fejn tingħalaq parti mill-pjazza għall-karrozzi. Iżda ma kienx
hemm qbil mill-kunsillieri. Is-Sindku għandu jiltaqa mal-perit tal-Kunsill sabiex
issir draft ta’ pjan għal din l-area.

Quddiem il-Kunsill tressqet l-iskeda ta’ pagamenti nru 7-054 biex ikunu approvati
mill-Kunsill. L-iskeda kif ippreżentata ġiet aċċettata mill-Kunsill. Kopja ta’ din
l-iskeda qed tinhemeż mal-minuti.

Tmiem tal-Laqgħa u data tas-Seduta li jmiss.
54.9.01

Il-laqgħa ntemmet fit-8:30 p.m. u ġiet aġġornata għal nhar l-Erbgħa 21 ta’ Gunju
fis-7:00 p.m.

Konfermati, illum lt-Tlieta 23 ta’ Mejju, 2017

IFFIRMATA

IFFIRMATA

Dr Daniel Attard
Sindku

Rita Mifsud Attard
Segretarju Eżekuttiv
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