Kunsill Lokali

Local Council
L-GĦASRI
MINUTI

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

Laqgħa Nru. 60
L-Erbgħa 29 ta’ Novembru, 2017
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’ Novembru, 2017

Minuti
Is-Sindku Dr Daniel Attard ippresjeda l-laqgħa

60.1

Qari tal-ittri ta’ apoloġiji.
60.1.01

60.2

Kunsiderazzjoni u approvazzjoni tal-Minuti 7-59.
60.2.01

60.3

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

Il-Minuti tal-Laqgħa numru 59 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.
60.3.01

Is-Sindku ġibed l-attenzjoni li hemm bżonn li titranġa parti minn Triq il-Knisja
fejn qed issir kostruzzjoni. Gie spjegat il-ħsara u l-Kunsill approva li din il-ħsara
titranġa mill-kuntrattur tal-Kunsill.

60.3.02

Is-Sindku nforma lill-Kunsill li żgħażugħa mill-Għasri, Juanita Debrincat tixtieq
tagħmel proġett fl-Għasri bħala parti mill-proġett tagħha fis-6th Form. Dan ilproġett ser ikun wieħed ta’ tindif. Għal dan il-għan ser ikollha l-materjal provdut
mill-Kunsill.

60.03.03

Is-Sindku ssuġġerixxa li ssir area mħawla mis-siġar indiġeni fl-Għasri. Sabiex
issir hekk is-Segretarja għandha titlob lid-Dipartiment tal-Artijiet sabiex jindikaw
post fejn dawn is-siġar jistgħu jitħawlu. Is-Segretarja Eżekuttiva għandha titlob
kwotazzjoni mingħand Walter Farrugia ta’ siġar taż-Zebbuġ.

60.3.04

Inizjattiva Finanzjarja. Il-Kunsill applika sabiex jieħu sehem f’din l-iskema
maħruġa mir-Reġjun ta’ Għawdex billi jagħmel parti mit-Triq Wied L-Għasri birresurfacing (il-biċċa li fiha l-aktar problemi ta’ l-ilma tax-xita). Għal dan il-għan
il-Kunsill diġa kellu kuntratt mar-Road Construction Co. Ltd. Il-Kunsilliera qablu
li għandu jintuża dan il-kuntratt fuq il-bażi ta’ pro rata peress li jista jkun li l-ħxuna
tat-tarmak ser ikun inqas minn dak stipulat fil-kuntratt. Il-Viċi Sindku ġibed lattenzjoni dwar jekk hemmx bżonn jinbidel il-main ta’ l-ilma.

60.3.05

Il-Kunsill kien applika biex jinstalla bozza ġdida fi Triq il-Ġonna – dan fuq talba
ta’ sid ta’ propjeta f’din it-triq (liema propjeta qed tiġi rranġata). Il-Kunsill irċieva
email mingħand l-Ing. John D. Mizzi inkarigat mill-Enemalta fejn il-Kunsill ġie
nformat li mhux ser jingħata permess għall-arbli ġodda jew linji tad-dawl
(overhead lines) peress li din it-talba qed issir f’area ODZ (outside development
zone). Il-Kunsill ġie nformat ukoll li biex issir bozza l-Kunsill irrid jagħmel
gandott taħt l-art biex jgħaddu l-cables. Is-Sindku qal li l-Kunsill mhux qiegħed
f’pożizzjoni biex jaghmel dawn l-ispejjes.
P a ġ n a 2 minn 5

Minuti tal-Kunsill Lokali L-Għasri –Nru 60 Is-Seba’ Leġislatura

60.4

60.3.06

Il-Ministeru għal Għawdex nieda skema ta’ restawr ta’ postijiet storiċi fillokalitajiet Għawdxin. Il-Kunsill ta’ L-Għasri ser japplika sabiex jirrestawra nniċċa li hemm fil-kantuniera ta’ Triq il-Knisja u Triq Salvu Gambin. Is-Segretarja
Eżekuttiva bl-għajnuna tal-Perit tal-Kunsill Mario Cordina qed timla lapplikazzjoni.

60.3.07

Il-Kunsill irċieva approvazzjoni sabiex isiru sinjali sofor fi Triq il-Fanal kif kien
ġie mitlub fil-laqgħa tal-Kunsill numru 57. Dawn saru. Il-Kunsill irċieva talba
mingħand resident ta’ Triq il-Knisja għall-sinjali sofor ħdejn il-garaxxijiet tiegħu
peress li kien hemm xi ħadd li kien qed jimblokka l-aċċess tal-garraxxijiet. Din
ukoll ġiet approvata mit-Transport Malta u dawn is-sinjali saru wkoll.

60.03.08

Is-Segretarja Ezekuttiva ippreżentat pjanta tal-bini ġdid li qed issir fi Triq il-Knisja
kif kien ġie mitlub fil-laqgħa preċedenti.

60.3.9

Il-Kunsill irċieva diversi Ċirkularijiet matul l-aħħar xaħar. Cirkulari Numru
31/2017 – Proċedura Stabbilita għal meta jinbidel is-Segretarju Eżekuttiv ta’
Kunsill Lokali.

60.3.10

Ċirkulari 32/2017 – Kjarifika dwar Permessi maħruġa mill-Kunsilli Lokali skont
L.S. 441.04.

60.3.11

Ċirkulari 33/2017 – L-Att dwar ix-Xandir (Kap 350)

60.3.12

Ċirkulari Numru 34/2017 Allokazzjoni Finanzjara għal 2018. Il-Kunsill Lokali
tal-Għasri ħa żieda ta’ €7,306 għas-sena 2018.

60.3.13

Ċirkulari Numru 35/2017 Addenda għal Ċirkulari Numru 16/2017 (L-Indikatur
tal-Qagħda Finanzjarja (l-FSI). Il-Kunsill ġie mitlub jibgħat l-FSI sa l-aħħar ta’
Settembru 2017. L-FSI tal-Għasri sa l-aħħar ta’ Settembru kien 32.7%

60.3.14

Ċirkulari Numru 36/2017 – Onorarju dovut lill-President u Membri Eletti talAssoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali, il-President tar-Reġjuni u s-Sindki.

60.3.16

Ċirkulari Numru 37/2017 – Konsultazzjoni tal-ERA mal-Imsieħba Soċjali dwar
applikazzjonijiet għal żvilupp/xogħol fuq siti ta’ kostruzzjoni. Il-Kunsill jista’
jibgħat il-kummenti tiegħu sa nhar il-Gimgħa 15 ta’ Diċembru dwar dawn is-sitt
dokumenti: 1) Proċeduri gwida u restizzjonijiet għal tindif ta’ Widien u nixxijiet
tal-ilma; 2) Proċeduri gwida u restrizzjonijiet għal interventi u xogħlijiet fuq Siti
ta’ Kostruzzjoni; 3) Linji gwida għall-preparazzjoni ta’ Pjanijiet ta’ Monitoraġġ;
4) Linji gwida għall-preparazzjoni ta’ programm u metodoloġija ta’ kif isiru xxogħlijiet fuq is-sit ta’ kostruzzjoni; 5) Linji gwida għall-preparazzjoni ta’
programm u metodoloġija ta’ kif isiru x-xogħlijiet ta’ restawr; 6) Linji gwida
għall-preparazzjoni ta’ programm u metodoloġija ta’ kif isiru x-xogħlijiet fuq issit ta’ kostruzzjoni.

Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsillieri.
60.4.01

Il-Kunsillier Sandra Mifsud talbet sabiex issir bozza ġdida fi Triq il-Fanal. Din
għandha ssir bejn ir-residenza tagħha u fejn kien hemm il-bins. Bejn bozza numru
81 u bozza numru 82.
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60.4.02

60.5

Żjara mill-E.T. Il-President ta’ Malta Marie Louise Coleiro Preca
60.5.01

60.6

Nhar is-Sibt 9 ta’ Diċembru ser issir żjara mill-E.T. il-President ta’ Malta, Marie
Louise Coleiro Preca. L-għan ta din iż-zjara hija biex jinġabru fondi għal Malta
Community Chest Fund. Biex jinġabru fondi ser issir ġabra bieb bieb minn żewġ
voluntiera nhar is-Sibt 2 ta’ Diċembru. Is-Sindku ssuġġerixxa li jitpoġġew żewġ
kaxxi għad-donazzjonijiet – waħda fil-knisja u oħra fl-uffiċċju tal-Kunsill. Waqt
iż-żjara l-E.T. il-President ta’ Malta ser tixgħel id-dawl tal-Milied tas-siġra filpjazza Għandu jkun hemm microphone u dawl kif ukoll tifkira biex tingħata lillPresident.

Sub Post Office fl-uffiċċju tal-Kunsill Lokali tal-Għasri.
60.6.01

60.7

Il-Viċi Sindku, Emanuel Mintoff ġibed l-attenzjoni dwar l-ilma li dejjem ħiereġ fi
Triq Wied Sara. Dan qed jagħmel ħafna ħsara lit-triq. Tant hekk li dritt meta
titranġa it-triq terġa tinqala. Il-Kunsillier Joseph Farrugia staqsa minn fejn hu ġej
dan l-ilma. Ma jaħsibx li hu ilma tax-xita. Is-Sindku ssuġġerixxa li ssir gandott
biex l-ilma jkollu minn fejn jgħaddi. Hemm ħafna tul ta’ triq u għalhekk dan mhux
pratikku.
Is-Segretarju Eżekuttiva għandha tinforma lil Water Services
Corporation biex jaraw minn fejn hu ġej dan l-ilma.

Id-Direttur tal-Kunsilli Lokali ġibed l-attenzjoni dwar is-Sub Post Office fluffiċċju tal-Kunsilli Lokali. Hu talab li ssir laqgħa mal-Maltapost sabiex jiġi
diskuss il-possibilta’ li jkun hemm impjegat mill-Maltapost jew li l-Kunsill jiġi
mħallas biex jagħmel is-xogħol tal-Posta.
Dan peress li l-Maltapost hija
kumpanija privata u qed tuża l-impjegati tal-Kunsill. Il-Kunsill tal-Għasri ma
jaqbilx li dan is-servizz jinqata għaliex huwa servizz kbir għar-residenti tal-Għasri
kif ukoll għar-residenti ta’ lokalitajiet viċin. Is-Segretarju Ezekuttiva ġibdet lattenzjoni li l-ħinijiet tal-ftuh tas-Sub Post Office tal-Għasri huwa twil ħafna u
talbet biex dan jiġi skond il-ħinijiet tal-Sub Post offices oħra jiġifieri mit-8:30 ta’
filgħodu san 12:30 ta’ wara nofsinhar matul il-ġimgħa u mit-8:30 sal-11:00 ta’
filghodu nhar ta’ Sibt. Il-Kunsilliera qablu ma dan is-suġġeriment. Is-Segretarju
Eżekuttiva għandha tinforma lill-MaltaPost dwar dan it-tibdil. Dwar il-kwistjoni
tal-impjegat tal-posta l-Kunsill qed jistenna direzzjoni mingħand id-Direttur talKunsilli Lokali.

Rapporti mill-Bord ta’ Evalwazzjoni tat-Tlett Offerti.
60.7.01

Il-Viċi Sindku, Emanuel Mintoff ħareġ mill-kamra waqt din id-diskussjoni sabiex
ikun konformi mal-liġi – peress li wieħed mill-offerent huwa huħ .

60.7.02

Il-bord tal-evalwazzjoni għadhom qed jevalwaw l-offerti peress li kien hemm xi
kjarifiki li talbu mill-Kunsill. Fl-offerta tal- “hire and operation of plant and
machinery” intużaw numru ta’ siegħat (indicative) u għalhekk l-ammont talbudget ittella l’ fuq mill-maximum budget. Il-Kunsilliera qablu li peress li dawn
kienu indicative u mhux bilfors ser jintuzaw dawk is-siegħat kollha, il-bord
għandu jara biss ir-rati. Is-Segretarja Eżekuttiva nformat lill-Kunsill li kien hemm
offerta waħda biss u r-rati kienu kważi l-istess bħall-kuntratt ta’ qabel.
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60.7.03

60.8

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni ta’ l-iskeda ta’ Pagamenti;
60.8.01

60.9

Fl-offerta tas-Supply of Cold Asphalt, il-bord innota li wieħed mill-bidders ma
tellax id-dokument mitlub iżda tella dokument ieħor. Is-Sindku qal li jekk iddokument li tella dan il-bidder jindika li għandu l-istess materjal jew materjal aħjar
il-bord għandu jkompli.

Quddiem il-Kunsill tressqet l-iskeda ta’ pagamenti nru 7-060 biex ikunu approvati
mill-Kunsill. L-iskeda kif ippreżentata ġiet aċċettata mill-Kunsill. Kopja ta’ din
l-iskeda qed tinhemeż mal-minuti.

Mozzjonijiet.
60.9.01

Ma kienx hemm mozzjonijiet.

60.10 Tmiem tal-Laqgħa u Data tas-Seduta li jmiss.
60.10.01

Il-laqgħa ntemmet fit-8:30 p.m. u ġiet aġġornata għal nhar it-Tlieta 12 ta’
Dicembru fis-7:00 p.m. Qabel il-laqgħa tal-Kunsill ser issir il-Laqgħa Pubblika

Konfermati, illum l-Erbgħa 29 ta’ Novembru, 2017

IFFIRMATA

IFFIRMATA

Dr Daniel Attard
Sindku

Rita Mifsud Attard
Segretarju Eżekuttiv
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