Kunsill Lokali

Local Council
L-GĦASRI
MINUTI

Laqgħa tal-Kunsill Lokali Ta’ l-Għasri
Is-Seba’ Leġislatura

Laqgħa Nru. 79

It-Tnejn 29 ta’ April, 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
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

29 ta’ April, 2019

Minuti
Is-Sindku Dr Daniel Attard ippresjeda l-laqgħa

79.1 Qari tal-ittri ta’ apoloġiji.
79.1.01

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

79.2 Kunsiderazzjoni u approvazzjoni tal-Minuti 7-78.
79.2.01

Il-minuti tal-laqgħa numru 78 kienu tqassmu minn qabel u għalhekk ittieħdu bħala
moqrija, ġew approvati unanimament u ġew iffirmati mis-Sindku u s-Segretarju
Eżekuttiv.

79.3 Komunikazzjoni mis-Sindku u Korrispondenza.
79.3.01

Il-Kunsill irċieva korrispondenza mingħand l-Inġinier Mario Galea dwar it-talba talKunsill biex tiġi nstallata bozza ġdida fuq arblu fi Triq tal-Fenek. L-Inġiener ma
qabilx ma din it-talba għaliex qal li ser tiġi viċin mal-bozza l-ġdida l-oħra li għada
kif twaħlet. Il-Kunsilliera qablu li xorta għandha titwaħal peress li hemm ir-residenti
li qed jitolbu għalija.

79.3.02

Cir. AKL 2019/039 – Inizjattiva bil-kollaborazzjoni ma’ Heritage Malta – Skema
għall-anzjani. Il-Kunsill iffirma l-mandat sabiex jieħu sehem f’din l-iskema li
tikkonsisti minn Passaport (entratura) għal siti storiċi għall-anzjani bla ħlas.

79.3.03

AKL 2019 /012 – Ħatra ta’ DPO Temporanju. Il-Kunsill ser jissieheb mar-Regjun
Għawdex li ser joħrog sejħa għal dan is-servizz għall-Kunsilli ta’Għawdex.

79.3.04

Emajl mingħand id-Dipartiment għall-Gvern Lokali dwar Smart Bins in Public
Spaces. Il-Kunsill iddeċieda biex ma jiehux sehem f’dan il-proġett bħal issa peress
li l-kuntratt tal-ġbir ta’ skart tal-Kunsill m’għandux inkluż dan is-servizz.

79.3.05

L-avukat tal-Kunsill ippreżenta t-trasktritt tas-seduta tat-12 ta’ April dwar il-każ taddevoluzzjoni tal-art fi Triq il-Fanal.

79.3.06

DG/K/5/2019 Ħatra ta’ direttur ġdid għall-Gvern Lokali (Monitoraġġ u Sapport) u
Organogramma tal-Kapitajiet tat-Taqsimiet.

79.3.07

Ċirkulari Numru SPI/06/2019 Espressjoni ta’ nteress għall-programm: Għaqal idDar-Ħajja Aħjar.

79.3.08

Ċirkulari Numru SPI/07/2019 Finanzjament ta’ Proġett Kapitali – Apparat għal
Sistemi ta’ Irrigazzjoni. Il-Kunsilliera qablu li l-Kunsill tal-Għasri fil-preżent
m’għandux bżonn ta’ sistemma ta’ Irrigazzjoni.

79.3.09

Ċirkulari Numru 4/2019 – Elezzjonijiet għall-Gvern Lokali (25 ta’ Mejju 2019).
P a ġ n a 2 minn 4
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79.4

79.3.10

Ċirkulari Numru 5/2019 – Elezzjonijiet għall-Gvern Lokai, (25 ta’ Mejju 2019) – LUffiċċji Amministrattivi tar-Reġjuni u tal-Kunsilli Lokali għandhom jinżammu
magħluqa.

79.3.11

Korrispondenza mingħand is-Sur Alfred Baldacchino dwar it-tħawwil tas-siġra talGħawseġ li huwa ta lill-Kunsill. Il-Kunsill iddeċieda li din is-siġra għandha
titħawwel fis-soft area li hemm fi Triq il-Qadima kantuniera ma Triq il-Wilġa u Triq
l-Għasri (Triq il-Ġdida).
Is-Sur Baldacchino ta stima biex issir rapport dwar ir-restawr ta’ Wied il-Għasri. Listima hija ta’ €100. Il-Kunsilliera aċċettaw din l-istima. Dan ir-rapport ikun jista
jintuża fl-applikazzjoni mal-ERA biex jinbidlu s-sigar fil-wied.

79.3.12

Il-Kunsill irċieva l-kwotazzjonijiet għat-taħmil u kostruzzjoni u tranġar tat-turgien
fi Triq id-Dehra. Il-Kunsill għażel l-orħos kwotazzjoni bil-prezz ta’ €1,416.00

Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsillieri:
79.4.01

79.5

79.6

Ma kienx hemm mistoqsijiet mill-Kunsilliera.

Rapporti:
79.5.01

Approvazzjoni tar–Rapport Finanzjarju 2018. Il-Kunsill approva r-rapport
finanzjarju tas-sena 2018 kif ġie ppreżentat mill-accountant tal-Kunsill. Dan ġie
approvat unanimament.

79.5.02

Rapport ta’ Evalwazzjoni għas-servizz ta’ perit. Il-Kunsill ġie ppreżentat ir-rapport
ta’ evalwazzjoni. Il-Kunsill ma ħax deċiżjoni f’dan il-ħin.

Attivitajiet tal-Festa 2019
79.6.01

Tiġrija taż-żwiemel. Kien preżenti l-organizzatur tat-tiġrija taż-żwiemel. Hu
nforma lill-Kunsill li peress li saru xi inċidenti s-sena l-oħra f’ lokalitajiet oħra jidher
li din is-sena qed ikun hemm xi diffikultijiet sabiex jsir l-assigurazzjoni għal dawn
l-attivitajiet. Barra minnhekk ħadd ma jrid jieħu r-responsabilita’ tagħha. Jidher li
hemm xi lokalitajiet oħra li mhux ser jorganizzaw din l-attivita din is-sena jew
inkella ser tiġi organizzata fil-korsa. Il-Kunsilliera ma qablux li ssir fil-korsa. Jekk
il-problemi jissolvew il-Kunsill iddeċieda li ssir s-Sibt jew Ħadd ta’ qabel il-festa
peress li bir-regolamenti l-ġodda t-tiġrija ma tistgħax tibda qabel l-4 ta’ wara
nofsinhar.

79.6.02

Logħob għal kulħadd.
Il-Kunsill ser jorganizza l-Logħob għal Kulħadd flokkazzjoni tal-festa. Dawn jistgħu jsiru l-Ħamis 6 ta’ Gunju jekk ma jkun hemm
xejn iżjed minn naħa tal-kumitat tal-festa. Is Sindku qal li l-Kumitat tal-Festa talab
lill-Kunsill sabiex jorganizza attivita bis-sehem ta’ DJ magħruf. Il-Kunsilliera
aċċettaw din it-talba bil-prezz ta’ €150 għal sagħtejn.

79.6.03

Kwotazzjoni. Il-Kunsilliera qablu li ghandha tinġaber stima għat-tindif tat-toroq
matul il-jiem tal-festa. (il-gimgħa, Sibt u Hadd)
P a ġ n a 3 minn 4
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79.8

Attivita’ Kulturali f’Settembru.
79.7.01

Il-Kunsill irċieva konferma mingħand il-Ministeru għal Għawdex ta’ sponsorship
għall-attivita: Traditions: Wine, Olive Oil & Honey nhar is-Sibt 21 ta’ Settembru..

79.7.02

Is-Segretarja talbet kwotazzjonijiet mingħand diversi kantanti (bands). Ħafna
minnhom kienu diġa bbukkjati, iżda ġabret mingħand żewġ gruppi magħrufa: Novel
u Keith Anthony & Band. Il-Kunsilliera aċċettaw il-kwotazzjonijiet tagħhom. Barra
dawn il-Kunsill qabel li għandu jiġi mistieden Ron Briffa bħala compere/DJ.

79.7.03

Il-Kunsill qabel unanimament li din l-attivita għandha tkun organizzata bħas-snin
preċedenti, jiġifieri l-istalls ta’ l-ikel jkunu biss tal-Kumitat tal-Festa sabiex fl-istess
ħin din l-attivita tkun ta’ fund raising għal istess kumitat. Ma dawn jieħu sehem Ta’
Mena li jġib il-prodotti tal-inbid, żejt taż-żebbuga u għasel.

Kuntratt tal-ġbir ta’ skart goff.
79.9.01

79.9

Is-Segretarja ġibdet l-attenzjoni li l-kuntratt tal-ġbir ta’ skart goff ser jagħlaq fl-aħħar
ta’ Mejju. Il-Kunsilliera qablu li toħroġ sejħa pubblika għal dan is-servizz.

Mozzjonijiet
79.9.01

Ma kienx hemm mozzjonijiet.

79.10 Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss.
79.10.01

Il-laqgħa ntemmet fit-8:45 p.m. u ġiet aġġornatha għal nhar it-Tnejn 30 ta’ Mejju
fis-7:00 p.m.

Konfermati, it-Tnejn 29 ta’ April 2019

FFIRMATA
Dr Daniel Attard
Sindku

FFIRMATA
Rita Mifsud Attard
Segretarju Eżekuttiv
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