Kunsill Lokali

Local Council
L-GĦASRI
MINUTI

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

Laqgħa Nru. 3

It-Tnejn 26 ta’ Awwissu, 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

26 ta’ Awwissu, 2019

Minuti
Is-Sindku Dr Daniel Attard ippresjeda l-laqgħa

3.1

Qari tal-ittri ta’ apoloġiji.
3.1.01

3.2

Kunsiderazzjoni u approvazzjoni tal-Minuti 8-02.
3.2.01

3.3

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

Il-minuti tal-laqgħa numru 2 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.
3.3.01

Il-Kunsill irċieva emajl mingħand ir-Reġjun Għawdex dwar id-Data Protection
Officer. Wara li ġiet diskussa fil-laqgħa tar-Reġjun, inħarġet sejħa għall-offerta
għal dan is-servizz għall-Kunsilli Lokali kollha ta’ Għawdex. Ir-Reġjun Għawdex
approva r-rakkomandazzjoni tal-Bord tal-Evalwazzjoni. Il-Kunsill ġie mitlub jekk
hux ser juża dan is-servizz li ser jammonta għal €300 fix-xahar. Il-Kunsilliera qablu
li jaċċettaw din l-offerta u juzaw dan is-servizz.

3.3.02

Kopja ta’ ittra mibgħuta mir-Reġjun Għawdex lil-Ministru tal-Finanzi – proposti
Baġit 2020. Fost il-proposti msemmija hemm dawk tal-Għasri li huma : l-irranġar
tat-triq li twassal għall bajja ta’ Wied il-Għasri u fondi adegwati sabiex tinħoloq żona
rikreattiva fl-Għasri.

3.3.03

Rapport mibgħut mir-Reġjun Għawdex dwar bozoz addizzjonali fit-toroq. F’dan irrapport ġie ndikat li biex isiru l-bozoz meħtieġa fl-Għasri ikun hemm spiża ta’
madwar €15,000. Il-Kunsilliera ma qablux li hemm bżonn dawn il-bozoz kollha.

3.3.04

Development Planning – First Consultation on Applicaiton for development
permission. Il-Kunsill innota l-applikazzjoni PA/05567/19 fil-limiti tal-Għasri u
għandu jitlob aktar informazzjoni dwarha. L-applikazzjoni tindika razzett tannagħaġ u residenza.

3.3.05

Il-Kunsill irċieva talba mingħand id-Diviżjoni tal-Gvern Lokali sabiex ikunu jistgħu
jgħaddu d-dettalji personali tas-Segretarju Eżekuttiv u tal-membri eletti lisSegretarjat għall-Gvern Lokali u Komunitajiet. Il-Kunsilliera taw il-kunsens
tagħhom.

3.03.06

Ċirkulari 14A/2019 Corrigendum għal Ċirkulari Numru 14/2019 SPI/SCI/13/2019.

3.3.07

Ċirkulari Numru 15/2019 Riforma Gvern Lokali – Emenda fir-Regolamenti dwar
Kunsilli Lokali (Finanzi- sistema tal-Petty Cash).
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3.4

3.5

3.3.08

Ċirkulari Numru 16/2019 – Riforma Gvern Lokali Tħassir tar-Regolament dwar
Kumitati Amministrattivi għal Komunitajiet.

3.3.09

Korrispondenza mingħand l-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali dwar Żoni Problematiċi
fil-Lokalita’ – Kontroll tal-Ħamiem. Il-Kunsill ġie mitlub jidentifika l-postijiet b’din
il-problema. Il-Kunsill identifika tlett postijiet li huma fil-pjazza, fil-kantuniera ta’
Triq il-Wilga/Triq Dun Karm Caruana u kantuniera ta’ Triq il-Knisja/Triq Salvu
Gambin.

3.3.10

Il-Kunsill irċieva talba biex isiru sinjali sofor faċċatta ta’ residenza fi Trejqet Dun
Gużepp Cassar. Din it-talba tresqet lil-Transport Malta u ġiet approvata minnhom.
Is-sinjali saru.

3.3.11

Emajl mingħand id-Dipartiment Gvern Lokali dwar ħatra ta’ Deputat Segretarju
Eżekuttiv. Peress li l-Kunsill qiegħed fil-proċess li jimpjega persuna fi skala 11 (kif
mitlub għal Deputat Segretarju Eżekuttiv), il-Kunsill ser jitlob permess biex ikompli
bid-Deputat ta qabel sakemm jiġi maħtur Assistant Principal fil-Kunsill.

3.3.12

Il-Kunsill ġie infurmat li l-applikazzjonijiet għall-iskemi tal-LESA (li l-Kunsill talGħasri bbenefika b’€2003.10 ser jagħlqu fl-aħħar ta’ Ottubru. Is-Sindku ssuġġerixxa
li b’dawn il-fondi jsiru konok tas-siġar fuq il-bankina fi Triq il-Fanal u jitħawlu siġar
taż-Żebbuġ, iżda l-Viċi Sindku qal li jista’ jkun li hemm xi cables tal-linji tat-telefon
għaddejjin minn taħt il-bankina.

Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsillieri:
3.4.01

Il-Kunsill irċieva żewġ talbiet għall-bozoz ġodda, waħda fit-tarf ta’ Triq il-Fanal
(fejn qed issir xogħol ta’ resurfacing). Din il-bozza tista teħel mal-blokka ta’ flats u
l-oħra fi Trejqet Dun Guzepp Cassar (fit-tarf tagħha). F’dan il-każ hemm arblu ma
fejn tista teħel il-bozza. Il-Kunsilliera approvaw dawn il-bozoz.

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 għall-Fanal.

Rapporti: Evalwazzjoni tal-bord dwar il-kwotazzjonijiet tal-ġbir ta’ skart
goff.
3.5.01

3.6

Il-Bord ta’ Evalwazzjoni rrakomanda li l-kwotazzjoni ma tingħatax peress li l-offerti
ma kienux konformi mar-rekwiżiti mitluba. Il-Kunsilliera qablu mad-deċiżjoni talbord. Is-Segretarju Eżekuttiv infurmat lill-Kunsill li l-ħaddiema tal-iskema huma
lesti li jiġbru l-iskart goff. Il-Kunsilliera qablu ma dan is-suġġeriment. Fil-każ li
jkun hemm xi skart goff ħafna l-Kunsill għandu juża s-servizz tal-kuntrattur taxxogħolijiet.

Attivitajiet:
3.6.01

Ħarġiet matul is-Sajf. Il-ħarġa li saret nhar l-Erbgħa 21 ta’ Awwissu għal
Kemmuna kienet suċċess. Attendew ‘l fuq minn 60 persuna.
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3.7

3.6.02

Traditions: Wine, Olive Oil & Honey. Is-Segretarja ġabret kwotazjonijiet għallistampar tal-leaflets biex jitqassmu madwar Għawdex. Il-Kunsill għażel ilkwotazzjoni l-aktar vantaġjuża. Peress li s-sena l-oħra l-leaflets ma’ tqassmux kollha
ghalkemm il-Kunsill ħallas għal dan is-servizz lill Maltapost, il-Kunsill iddeċieda li
din is-sena dawn jitqasmu b’kumpanija oħra.
Ix-xiri ta’ ikel waqt l-attivita ser ikun bil-biljetti bħas snin preċedenti. Għandha ssir
laqgħa fil-ġimgħat li ġejjin mal-Kumitat tal-festa u helpers biex jiġu ffinalizzati ddettalji.

3.6.03

Jum l-Għasri. Jum l-Għasri ser jinżamm nhar is-Sibt 28 ta’ Settembru. Ser ikun
hemm quddiesa ta’ radd il-ħajr is-Sibt filgħaxija u wara bibita fic-Centru Parrokkjali.

3.6.04

Premju Ġieħ L-Għasri. Il-Kunsill ħareġ l-applikazzjonijiet għan-nominazzjonijiet
tal-Premju Ġieħ l-Għasri. Dawn jagħlqu nhar il-Ġimgħa 6 ta’ Settembru. Dan ilpremju jingħata wara l-quddiesa ta’ Jum l-Għasri.

Impjegat mall-Kunsill.
3.7.01

3.8

Proġett ta’ Area ta’ Rikreazzjoni.
3.9.01

3.9

Quddiem il-Kunsill tressqet l-iskeda ta’ pagamenti nru 8-03 biex ikunu approvati
mill-Kunsill. L-iskeda kif ippreżentata ġiet aċċettata mill-Kunsill. Kopja ta’ din liskeda qed tinhemeż mal-minuti.

Mozzjonijiet.
3.10.01

3.11

Il-Kunsill ġie avżat li sar appell dwar id-deċiżjoni tal-qorti fil-każ tal-Kunsill vs.
Awtorita’ tal-Artijiet. Għalhekk il-Kunsill ma jistax japplika għall-permess talPlanning Authority peress li jrid l-approvazzjoni mingħand l-Awtorita’ tal-Artijiet
biex japplika. Il-Kunsill ser jirrispondi għal dan l-appell.

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni ta’ l-Iskeda ta’ Pagamenti.
3.9.01

3.10

Il-Kunsill ħareġ sejħa għal pożizzjoni ta’ Assistant Principal internament kif inhu
obbligat. Ħadd ma applika għal din il-vaganza. It-tieni pass huwa li jiġi nfurmat ilJobs Plus.

Ma kienx hemm mozzjonijiet.

Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss.
3.11.01

Il-laqgħa ntemmet fid-8:45 p.m. u ġiet aġġornata għal nhar l-Erbgħa 18 ta’ Settembru
fis-7:00 p.m.

Konfermati, it-Tnejn 26 ta’ Awwissu 2019
FIRMATA
Dr Daniel Attard
Sindku

FFIRMATA
Rita Mifsud Attard
Segretarju Eżekuttiv
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