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18 ta’ Novembru 2019

Minuti
Is-Sindku Dr Daniel Attard ippresjeda l-laqgħa

6.1

Qari tal-ittri ta’ apoloġiji.
6.1.01

6.2

Kunsiderazzjoni u approvazzjoni tal-Minuti 8-05 u Laqgħa Pubblika.
6.2.01

6.3

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

Il-minuti tal-Laqgħa Numru 5 u tal-Laqgħa Pubblika 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.
6.3.01

Notifika tal-irtirar mill-Awtorita tal-Ippjanar tal-“Proposed Playing Field”.
Il-Kunsill irċieva din minħabba l-fatt li l-Kunsill ma ppreżentax “no
objection” mingħand id-Dipartiment tal-Artijiet. Il-Kunsill għandu każ ilqorti tal-appel dwar din.

6.3.02

Il-Kunsill irċieva konferma mingħand il-Ministru għal Għawdex dwar
għajnuna finanzjarja għall-attivita’ Traditions: Wine, Olive Oil & Honey li
se isir nhar is-Sibt, 19 ta’ Settembru 2020. Il-Kunsilliera qablu li għandhom
jiġu mistiedna ‘Music Bands’ ewlenin għal din l-attivita’.

6.3.03

Il-Kunsill irċieva stedina mingħand ir-Regjun ta’ Għawdex għall-Forum
Għawdxi dwar is-Strateġija Kulturali Nazzjonali għas-snin li ġejjin nhar ilGimgħ, 29 ta’ Novembru bejn il-17:00 u 20:00 ġewwa l-Universita ta’
Għawdex.

6.3.04

Il-Kunsill irċieva korrispondenza mingħand ir-Regjun Għawdex dwar ilħatra ta’ Contract Manager. Jidher li m’hemmx qbil dwar dan fir-Regjun.
Għalhekk il-Kunsilliera tal-Għasri iddeċidew li tinħareġ sejħa għallkwotazzjonijiet għal dan is-servizz.

6.3.05

Il-Kunsill irċieva korrispondenza mingħand il-Ministru għal Għawdex wara
li kien talab sabiex isir tisbiħ u tranġar tal-entratura tal-Għasri. Il-Ministru
informat lill-Kunsill biex wara li jitlestew t-toroq li għalihom il-Kunsill diġa
nngħata l-fondi jagħmel din it-talba.

6.3.06

Il-Kunsill irċieva notifika mingħand l-Awtorita’ tal-Ippjanar dwar l-ewwel
edizzjoni tal-Malta Architecture and Spatial Planning (MASP) Awards. IlKunsilliera qablu li l-Kunsill għandu japplika għall-ewwel Kategorija –
Premju għall-Proġett ta’ Riabilitazzjoni u Konservazzjoni bil-proġett tarrestawr tan-niċċa.
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6.3.07

Il-Kunsill irċieva talba sabiex tiġi nstallata bozza ġdida fi Triq ta’ Għammar.
Din it-talba għandha tintbagħat lill-Engineer tad-dawl sabiex naraw hux
ġustifikata.

6.3.08

Ċirkulari Numru 20/2019 – Riforma Gvern Lokali Emendi fl-Allowances talPresident tar-Reġjuni, Sindki, Viċi Sindki, Kunsillieri Lokali u l-President
tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali.

6.3.09

Ċirkulari 21/2019 – Riforma Gvern Lokali Publikazzjoni ta’ Avviż Legali
dwar emenda fir-Regolament dwar Proċeduri għal Gvern Lokali –
Management Letter.

6.3.10

Direttiva 04/2019 – Funzjonijiet tal-Kunsilli Reġjonali.

6.3.11

Korrispondenza mingħand Joe Mallia – Correct Termination Ltd. Dwar
Video on Demand. Is-Sur Mallia nforma lill-Kunsill li għandu bżonn laptop
sabiex ikun jista jsir ir-recordings tal-Video on Demand.

6.3.12

Fuq talba minn l-aħħar laqgħa s-Segretarja ġabret l-informazzjoni dwar ilpropjeta ta’ magenb l-Iskola. Din l-art skont reġistru tal-artijiet hija propjeta
tal-knisja. Is-Sindku ssuġġerixxa li l-Kunsill jieħu parir mingħand nutar dwar
x’tip ta’ ftehim jista jsir mal-knisja sabiex il-Kunsill jibda jieħu ħsieb u itejjeb
din l-area (uzu frott).

6.3.13

Il-Kunsill irċieva talba sabiex iħallas l-ispejjes inkonnessjoni ma’ kisi ta’
passaġġ bil-konkos fir-raba. Il-Kunsill ma aċċettax din it-talba.

6.3.14

Is-Sindku ssuġġerixxa li meta titlesta Triq it-Tamar mix-xogħol ta’
resurfacing issir plakka fit-tarf tat-triq li taqqad ma Triq il-Knisja biex tfakkar
l-għaqda ta’ żewġ proġetti tat-toroq simbolu tal-għaqda bejn il-gvern ċentrali
u dak lokali.

6.3.15

Il-Kunsill irċieva ittra mingħand il-Kuntrattur tal “Hire of Plant &
Machinery” fejn hu talab sabiex il-kuntratt tiegħu jgħaddi l-kuntratt tiegħu
għand terzi. Skond il-kuntratt tiegħu mal-Kunsill dan huwa permissibbli. Ittermini tal-kuntratt mat-terzi jibqgħu l-istess kif kienu ma Anthony Mintoff.
Il-Kunsill approva din it-talba. Emanuel Mintoff, il-Viċi Sindku ma ħax
sehem f’din id-diskussjoni u deċiżjoni sabiex ikun konfermi mal-liġi.

6.3.16

Il-Kunsill irċieva kopja tar-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar rendikonti
finanzjarji 2018 tal-Kunsilli Lokali. Il-Kunsill tal-Għasri ġie imniżel b’
“Negative Working Capital as at end of 2019” dwar dan saret laqgħa madDirettur tal-Kunsilli Lokali fejn attendew, is-Sindku, Segretarju Eżekuttiv u
l-accountant tal-Kunsill. Ġie spejgat li l-Kunsill m’għandux deficit iżda lawditur li ħadem l-accounts tal-Kunsill ħa nkonsiderazzjoni biss l“commitments ta’ xogħol” tal-Kunsill u ma ħax inkonsiderazzjoni l-kuntratti
li kellu tad-dħul ta’ fondi taħt il-Miżura 4.3. Dan kien imsemmi filManagement Letter. Id-direttur ħa nota ta’ dan u ser jgħaddiha lill-Awditur
Ġenerali.
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6.4

Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsillieri:
6.4.01

6.5

Rapporti:
5.5.01

6.6

6.8

Il-Kunsill irċieva konferma mingħand l-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali dwar
l-applikazzjoni tal-Kunsill biex jintużaw il-fondi ta’ €2,000 minn tal-LESA
sabiex tittranġa il-latrina pubblika tal-Għasri. Għandhom jinġabru
kwotazzjonijiet għal dan ix-xogħol.

Attivitajiet:
6.7.01

Ikla għal-perunsi li jinsabu waħedhom. – Inkitbu madwar 15-il persuna għal
din l-ikla.

6.7.02

Ħarġa għat-tfal.- Il-Kunsill għażel it-Tnejn, 23 ta’ Diċembru għal ħarġa tattfal tal-Milied.

6.7.03

Serata (plays u żfin). Din ser isir nhar is-Sibt, 21 ta’ Diċembru fis-sala talMUSEUM fi Triq il-Knisja. Kull familja li tattendi ser tingħata tifkira. Wara
s-serata jkun hemm bibita.

6.7.04

Ħarġiet/attivitajiet oħra. Il-Kunsillier Liza Mintoff qalet li hi tixtieq tagħmel
ħarġa nhar il-Ħadd, 8 ta’ Diċembru li tkun tikkonsisti min żjara fil-Kappella
tal-Madonna tal-Kunċizzjoni fil-Qala u żjara f’ Bethlehem f’Għajnsielem. IsSegretarja għandha tara jekk Betlehem f’Għajnsielem ikunx miftuh.

Gandotti tal-ilma tax-xita;
5.8.01

6.9

Rapport ta’ Kull Kwart (Jannar-Settembru 2019). Dan id-dokument kien
diġa tqassam u għalhekk il-Kunsilliera kienu diġa rawh. Ma kienx hemm
domandi dwaru. Il-Kunsill iddiskuta u approva unanimament dan ir-rapport.

Fondi tal-LESA: Tranġar tal-latrina pubblika;
6.6.01

6.7

Sammy Saliba ġibed l-attenzjoni dwar l-istat ħażin tal-gradilja li hemm fi Triq
Ta’ Għammar. It-traffiku qed jipprova jevita din il-grada u dan qed jikkawża
periklu. Il-Kunsillier Elizabeth Mintoff ukoll rċeviet ilmenti dwarha. IsSindku ġibed l-attenzjoni li l-gradilja fi Triq Wied il-Għasri ukoll għandha
bżonn manutenzjoni. Is-Segretarja ġibdet l-attenzjoni li l-gradilja fi Triq
Wied il-Għasri ukoll għandha bżonn manutenzjoni.
Dawn ix-xogħlijiet għandhom issiru mill-kuntrattur tal-Kunsill.

Is-Sindku qal li hemm bżonn isiru gandotti tal-ilma tax-xita

Kunsiderazzjoni u pprovazzjoni ta’ l-iskeda ta’ Pagamenti.
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5.10.01

Quddiem il-Kunsill tresqet l-iskeda ta’ pagamenti nru 8-05 biex ikunu
approvati mill-Kunsill. L-iskeda kif ippreżentata ġiet aċċettata mill-Kunsill.
Kopja ta’ din l-iskeda qed tinhemeż mal-minuti.

6.10 Mozzjonijiet.
6.11.01

Ma kienx hemm mozzjonijiet.

6.11 Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss.
6.12.01

Il-laqgħa ntemmet fit-8:25 p.m. u ġiet aġġornata għal nhar it-Tnejn 16 ta’
Diċembru fis-7:00 p.m. Qabel il-laqgħa tal-Kunsill ser tissejjah laqgħa
pubblikka kif inhu stipulat fil-liġi l-ġdida tal-Kunsilli Lokali.

Konfermati, it-Tnejn 18 ta’ Novembru
FIRMATA
Dr Daniel Attard
Sindku

FFIRMATA
Rita Mifsud Attard
Segretarju Eżekuttiv
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