Kunsill Lokali

Local Council
L-GĦASRI
MINUTI

Laqgħa tal-Kunsill Lokali Ta’ l-Għasri
It-Tmien Leġislatura

Laqgħa Nru. 2

It-Tnejn 29 ta’ Lulju, 2019
Il-Kunsill Lokali Ta’ 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
Is-Sur Emmanuel Mintoff
Is-Sinjura Elizabeth Mintoff
Is-Sur Salvatore Felice Pace
Is-Sur Sammy Saliba

- 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  email: ghasri.lc@gov.mt  www.ghasri.com

29 ta’ Lulju, 2019

Minuti
Is-Sindku Dr Daniel Attard ippresjeda l-laqgħa

2.1

Qari tal-ittri ta’ apoloġiji.
2.1.01

2.2

Kunsiderazzjoni u approvazzjoni tal-Minuti 2-01.
2.2.01

2.3

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

Il-minuti tal-laqgħa numru 1 kienu tqassmu minn qabel u għalhekk ittieħdu bħala
moqrija, ġew approvati unanimament u ġew iffirmati mis-Sindku u s-Segretarju
Eżekuttiv.

Komunikazzjoni mis-Sindku u Korrispondenza.
2.3.01

Il-Kunsill irċieva invit sabiex jipparteċipa fil-kampanja tal-Pink October 2019. IlKunsilliera qablu li l-Kunsill jipparteċipa billi tinxtghel is-siġra tal-pjazza bid-dawl
roża.

2.3.02

Direttiva Numru 1/2019 – Ħatra ta’ Viċi Sindku – Kunsillier bejn 16 u 18-il sena.

2.3.03

Direttiva Numru 2/2019 Revoka ta’ Direttiva Numru 1/2019.

2.3.04

Ċirkulari Numru SPI/SCI/11/2019 Għajnuna Finanzjarja għall-Korsijiet ta’ Tagħlim
tul il-Ħajja (Lifelong Learning)

2.3.05

Ċirkulari Numru SPI/SCI/12/2019 – Skema dwar Restawr ta’ Postijiet/Monumenti
Storiċi f’Malta. Il-Kunsill talab sabiex isir kjarifika dwar restawr tal-Knisja talPatroċinju.

2.03.06

Ċirkulari Numru SPI/SCI/13/2019 Espressjoni ta’ Interess: Clean Up the World
2019. Il-Kunsilliera qablu li japplikaw għal din l-inizjattiva. L-attivita għandha isir
fl-aħħar ġimgħa ta’ Settembru bis-sehem tat-tfal ta’ l-iskola Laura Vicuna.

2.3.07

Ċirkulari Numru SPI/SCI/14/2019 Skema Finanzjarja favur il-Komunita’ –
Community Inclusive Employment Scheme.

2.3.08

Ċirkulari Numru 10/2019 – Devoluzzjoni Lokali – Memo 25/1999

2.3.09

Ċirkulari Numru 11/2019 – Riforma Gvern Lokali – Pubblikazzjoni ta’ A.L. 122 tal2019 – bidu fis-seħħ ta’ Artikolu 30, eskluż paragrafu (b) tiegħu, tal-Att Numru XIV
tal-2019.

2.3.10

Ċirkulari Numru 12/2019 – Responsabbiltajiet assenjati lill-Kunsillieri Ċirkulari
Numru 5/2019 – Elezzjonijiet għall-Gvern Lokai, (25 ta’ Mejju 2019).
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2.4

2.5

2.3.11

Ċirkulari Numru 13/2019 – Permessi għal depożitu jew użu ta’ Krejn jew
makkinarju.

2.3.12

Ċirkulari 14/2019 – Onorarja u Allowances.

2.3.13

Applikazzjoni tal-European Mobility Week. Peress li dawn l-attivitajiet iridu jsiru
bejn 16-22 ta’ Settembru l-Kunsill mhux ser japplika. F’dik il-ġimgħa ser isir lattivita annwali ta’ Traditions.

2.3.14

Korrispondenza mingħand il-Wasteserv dwar il-European Week for Waste
Reduction (EWWR). Din is-sena din ser issir bejn is-16 u 24 ta’ Novembru. IlKunsill ser jerġa japplika għal-ġbir.

2.3.15

Il-Kunsill irċieva korrispondenza mingħand il-perit Mario Cordina dwar varjazzjoni
fix-xogħol fi Triq it-Tamar/Triq il-Fanal. Dan ix-xogħol ser jintela b’ €7,000. IlKunsilliera approvaw din il-varjazzjoni peress li mingħajr dan ix-xogħol it-triq ma
tistax titkompla.

2.3.16

Cir AKL 2019/080 – Reġistrazzjoni għas-sessjoni ta’ taħriġ għall-membri eletti
14/09/2019. Il-kunsilliera għandhom jinformaw lis-segretarja hux ser jattendu.

2.3.17

Ittra mingħand il-Ministeru għal Għawdex dwar programm tal-Milied. Il-Kunsill
għandu jorganizza l-attivitajiet tas-soltu, plays, kant u żfin u attivita tat-tfal. Il-plays
għandhom isiru darba biss bħas-sena 2018, jekk possibbli s-Sibt filgħaxija.

Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsillieri:
2.4.01

Numru ta’ kunsilliera ġew avviċinati minn resident ta’ Triq Għammar dwar dgħajsa
li tinsab fl-istess triq. Il-Kunsilliera qablu li din id-dgħajsa mhux tikkawża xi periklu
peress li t-triq hija wiesa. Il-Kunsill talab lill-Gvern Ċentrali fuq talba tas-sid taddgħajsa biex il-ħajt tas-sejjiegħ fejn tinsab din id-dgħajsa (liema raba huwa f’idejn
l-istess persuna) jitranga u fl-istess ħin isir rampa biex id-dgħajsa tittella ġor-raba u
titneħħa mit-triq.

2.4.02

Inġibdet l-attenzjoni dwar il-bżonn li jsir kors tal-Computer għall-adulti (basic).
Peress li dan mhux possibbli fil-kunsill tal-Għasri minħabba aċċessabilita u numru
ta’ parteċipanti, ġie ssuġġerut li dan isir mal-Kunsilli ta’ l-Għarb u ta’ San Lawrenz.
Il-Kunsill huwa lest li jħallas it-trasport għall-parteċipanti tal-Għasri.

2.4.03

Il-Viċi Sindku talab sabiex issir laqgħa mal-Ministru għal Għawdex dwar proposta
taż-żvilupp fl-inħawi tal-Fanal ta’ Gordan. Hu jixtieq jiżviluppa idea ta’ cable car li
titla għal-Fanal.

Rapporti:
2.5.01

Rapport ta’ kull kwart Jannar-Marzu 2019. Dan id-dokument kien diġa tqassam u
għalhekk il-Kunsilliera kienu diġa rawh. Ma kienx hemm domandi dwaru. IlKunsill iddiskuta u approva unanimament dan ir-rapport.
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2.6

2.7

Attivitajiet:
2.6.01

Ħarġiet matul is-Sajf. Fix-xaħar ta’ Lulju ser ssir ħarġa fuq il-Calypso Train nhar
l-Erbgħa 31 ta’ Lulju. Matul ix-xaħar ta’ Awwissu ser tiġi organizzata ħarġa għal
Kemmuna. Ġiet iffissata d-data ta’ 21 ta’ Awwissu. Dawn il-ħarġiet ikunu ssusidjati
għar-residenti tal-Għasri.

2.6.2

Traditions: Wine, Olive Oil & Honey. Il-Kunsilliera għażlu l-logħob għat-tfal
għal matul l-attivita ta’ Traditions. Din bil-prezz ta’ €155 għal 4 siegħat.
Is-Sindku ssuġġerixxa li waqt din l-attivita jkun hemm attrazzjonijiet oħra. Inġibed
l-attenzjoni biex l-attivita tibqa kkonċentrata fuq it-tema. Is-Sindku ssuġġerixxa li
jkun hemm kompetizzoni tal-inbid lokali. Il-Kunsilliera qablu ma dan issuġġeriment. Għal dan il-għan għandu jkun hemm ġurija barranija. Il-Kunsillier
Salvatore Felice Pace ser jassisti dwar dan. Issemma ukoll wirja ta’ arti fiċ-Ċentru
Parrokkjali waqt l-attivita li tista tibqa esibita sa Jum l-Għasri.

Impjegat mall-Kunsill.
2.7.01

2.8

2.9

Il-Kunsill għandu bżonn jimpjiega ħaddiem klerikali. Peress li fil-liġi l-ġdida hemm
stipulat li l-Kunsill għandu jkollu Deputat Segretarju liema persuna għandu jkun ta’
Scale 11 il-Kunsill iddeċieda li jimpjiega ħaddiem ta’ dan il-livell. Fil-preżent ilKunsill għandu biss s-Segretarju Eżekuttiv u librar part time. Allura fl-assenza tasSegretarju Eżekuttiv ma jkunx hemm minn imexxi l-Kunsill. Il-Kunsilliera qablu.

Proġett ta’ Area ta’ Rikreazzjoni.
2.9.01

Il-Kunsill ġie avżat mill-Avukat tal-Kunsill li ir-rikors tal-Kunsill vs. L-Awtorita’
tal-Artijiet ġie milqugħ. Għalhekk il-Kunsill għandu jerġa japplika għaddevoluzzjoni, kif ukoll għall permess bi pjanta ġdida mal-Awtorita’ tal-Ippjanar.

2.9.02

Is-Sindku identifika post alternativ għas-sit ta’ post ta’ rikreazzjoni. Dan huwa wara
l-Knisja tal-parroċċa. Il-perit għamel pjanta għal dan il-għan u din ġiet ppreżentatha
waqt il-laqgħa. Il-Kunsilliera qablu li din il-pjanta m’għandha jkollha l-ebda
struttura.

Offerti u Kwotazzjonijiet.
2.9.01

Il-Kunsill talab kwotazzjonijiet għas-sistemmi ta’ sound u dawl għall-attivita ta’
Traditions. Il-Kunsilliera għażlu l-aktar waħda vantaġjuża għas-sistemma tad-dawl
bil-prezz ta’ €1489 + VAT. L-istess kuntrattur offra servizz tas-sistemma tas-sound
bi prezz ta’ 988 +VAT li kien biss €38 iżjed minn l-offerta l-oħra. Il-Kunsilliera
qablu unanimament li jkun hemm kuntrattur wieħed biss matul l-attivita’. Għalhekk
il-kwotazzjoni tas-sistema tas-sound ingħatat lill-istess kuntrattur.

2.9.02

Il-Kuntratt tat-tindif u ż-żamma tal-latrina pubblika ġiet mġedda għal sentejn oħra
lill-istess kuntrattur kif kien hemm fil-kuntratt. Il-kunsilliera kollha qablu.

2.9.03

Il-Kunsill ħareġ sejħa għal-kwotazjonijiet għas-servizz ta’ gbir ta’ skart goff. Għad
irid isir l-evalwazzjoni għal dawn. Il-Kunsill ħatar il-persuni għal dan il-bord.
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2.10

2.9.04

Fuq talba tas-supervisor tal-ħaddiema tal-iskema, s-segretarja ġabret kwotazzjonijiet
sabiex isiru flokkijiet (t-shirts) bl-arma tal-kunsilll għall-ħaddiema assenjati malKunsill. Il-Kunsill għażel l-aktar preżż vantaġjuż.

2.9.05

Il-Kunsill ġabar kwotazzjonijiet sabiex isir il-bieb tar-resident ta’ Triq id-Dehra fejn
minħabba x-xogħol li sar mill-Kunsill kellu jinbidel il-bieb (peress li l-livell tat-triq
inbidel). Il-Kunsilliera approvaw l-aktar kwotazzjoni vantaġjuża bil-prezz ta’ €570.

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni ta’ l-Iskeda ta’ Pagamenti.
2.10.01

2.11

Mozzjonijiet.
2.11.01

2.12

Quddiem il-Kunsill tressqet l-iskeda ta’ pagamenti nru 8-02 biex ikunu approvati
mill-Kunsill. L-iskeda kif ippreżentatha ġiet aċċettata mill-Kunsill. Kopja ta’ din liskeda qed tinhemeż mal-minuti.

Ma kienx hemm mozzjonijiet.

Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss.
2.12.01

Il-laqgħa ntemmet fid-9:00 p.m. u ġiet aġġornatha għal nhar it-Tnejn 26 ta’ Awwissu
fis-7:00 p.m.

Konfermati, it-Tnejn 29 ta’ Lulju 2019

IFFIRMATA
Dr Daniel Attard
Sindku

IFFIRMATA
Rita Mifsud Attard
Segretarju Eżekuttiv
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