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MINUTI

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

Laqgħa Nru. 61
It-Tlieta 19 ta’ Diċembru, 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

19 ta’ Diċembru, 2017

Minuti
Is-Sindku Dr Daniel Attard ippresjeda l-laqgħa

61.1

Qari tal-ittri ta’ apoloġiji.
61.1.01

61.2

Kunsiderazzjoni u approvazzjoni tal-Minuti 7-60 u tal-Minuti tal-Laqgħa
Pubblika 2017.
61.2.01

61.3

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

Il-Minuti tal-Laqgħa numru 60 kienu tqassmu minn qabel u għalhekk ittieħdu
bħala moqrija, ġew approvati unanimament u ġew iffirmati mis-Sindku u sSegretarju Eżekuttiv. Tqassmu wkoll il-Minuti tal-Laqgħa Pubblika li kellha ssir
nhar it-Tlieta 12 ta’ Diċembru. Peress li ma ġie ħadd mill-pubbliku din il-laqgħa
ma saritx.

Komunikazzjoni mis-Sindku u Korrispondenza.
61.3.01

Il-Kunsill ġie formalment infurmat li l-applikazzjoni tal-Kunsill tal-Għasri għallco-funding taħt il-Measure 4.3 ġiet approvatha. Il-Kunsill għandu jieħu l-ammont
ta’ €378,598 minn dan il-fond sabiex isiru Triq il-Ġonna u Triq Wied l-Għasri
(parti minnha). Il-Kunsill għandu joħroġ 10% mill-ispiża -- jiġifieri €42,066. IsSindku ġibed l-attenzjoni li dan il-proġett ser jirrikjedi ħafna xogħol u li sSegretarja Eżekuttiv ser ikollha bżonn għajnuna peress li qeda weħidha fl-uffiċċju.
Il-Kunsilliera approvaw li jekk ikun hemm bżonn assistenza għandu jiġi nkarigat
persuna għal dan il-proġett.
61.3.01 (a) Inġibed l-attenzjoni li f’dawn iż-żewġ toroq il-WSC informaw lillKunsill li hemm bżonn bdil ta’ mains – għal dan il-għan għandha ssir laqgħa malWSC. Il-WSC qed titlob li l-Kunsill jiffinanzja it-trenching u backfill li hemm
bżonn għal dawn it-toroq.
61.3.01 (b) Il-Kunsill applika sabiex jiġi mġedded l-permess biex titwessa Triq
il-Ġonna. Il-Kunsill għadu ma rċieviex in-No Objection mingħand l-Awtorita ta’
l-Artijiet.

61.3.02

Il-Kunsill irċieva stedina mingħand il-LESA sabiex tinżamm u twassal attivita
liż-żgħażagħ u lill-persuni anzjani bit-tema ‘Sigurta Aħjar fit-Toroq’. Din lattivita tieħu madwar 90 minuta. Il-Kunsilliera qablu li din l-attivita issir flGħasri. Is-Sindku ssuġġerixxa li waqt din il-laqgħa jiġi spjegat is-sistema talPoints.

61.03.03

Il-Kunsill irċieva Cirkulari AKL 94/2017 – Cirkulari Multi mil-Awtorita’ tasSaħħa u Sigurita’ fuq il-post tax-xogħol. Il-Kunsill Lokali tal-Għasri kien għamel
risk assessment mingħand kumpanija privata. Il-Kunsill ħa ħsieb li jagħmel irrakkomandazzjonijiet li kien hemm fuq ir-rapport. Fadal il-gallarija li tinsab fuq
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in-naħa ta’ wara. Din qeda fi stat perikuluż li taqa. Il-Kunsilliera qablu li din
titneħħa kompletament u l-bieb isir tieqa.

61.4

61.5

61.3.04

Il-Kunsill irċieva “No Objection” mingħand l-awtorita tal-Artijiet sabiex tiġi
restorata n-niċċa li hemm fi Triq il-Knisja kantuniera ma’ Triq Salvu Gambin.
B’hekk l-Applikazzjoni tal-Awtorita tal-Ippjanar setgħet titkompla fil-proċess
tagħha. L-applikazzjoni tal-Awtorita tal-Ippjanar għandha tiġi deċiża sas-16 ta’
April 2018.

61.3.06

Fl-aħħar laqgħa s-Sindku talab sabiex il-Kunsill iġib stima għal siġar taz-Zebbuġ
u biex jiġi ndikat post fejn dawn jistgħu jitħawlu. Is-Segretarja Eżekuttiv tkellmet
mas-Sur Farrugia u dan lest li jixtri s-siġar hu kif ukoll jieħu ħsieb li jisqi dawn
is-siġar mil-bir tiegħu jekk dawn jitħawlu faċċatta tal-ħanut tiegħu fejn qabel kien
hemm is-siġar. Ġiet diskussa din il-proposta. Inġibed l-attenzjoni li fil-bankina
hemm xi servizzi għaddejin minn taħt u ghalhekk mhux possibbli li siġar jiġu
mħawlin fil-bankina. Is-Sindku ssuġġerixxa li jinxtraw pots kbar u s-siġar
jitħawlu ġo fihom. Sandra Mifsud issuġġeriet li t-tankijet fejn diġa hemm siġar
imhawlin mis-Sur Farrugia jiġu miżbugħa kannella peress li bħal issa huma bojod
u jidhru koroh.

61.3.07

Fl-aħħar laqgħa ġie diskuss l-ilma li hemm ħiereġ fi Triq Wied Sara. Dan ġie
rraportat lill-Korporazzjoni tal-Ilma kif ukoll tad-Drenaġġ. Qed isir “testing” minnaħa tas-sanita biex jiġi stabbilit minn fejn hu ġej.

61.308

Is-Sindku nforma lill-Kunsilliera li hu ġie kkuntatjat mill-Ministeru għal
Għawdex dwar fondi biex jiġu resurfaced it-Toroq San Pupulju u Tamar. Hu talab
l-approvazzjoni tal-Kunsill sabiex ikompli dawn id-diskussjonijiet mal-Ministeru
kif ukoll l-awtorizzazzjoni biex jekk ikun hemm bżonn jiġu kkonfermati fondi
minn naħa tal-Kunsill.

Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsillieri.
61.4.01

Fl-aħħar laqgħa l-Kunsillier Sandra Mifsud talbet sabiex issir bozza ġdida fi Triq
il-Fanal. Is-Segretarja Eżekutiv talbet lill-Enġinier sabiex jara jekk din il-bozza
tistax issir. Giet informata li l-bozza trid tehel mal-bini ezistenti (farmhouse)
għaliex ma tistax tiġi mwaħla fuq l-arbli eżistenti. Sandra Mifsud talbet lis-sid
tal-farmhouse il-kunsens tagħhom biex titwaħħal il-bozza izda huma rrifjutaw.
Għalhekk din il-bozza mhux ser issir.

61.4.02

Il-Kunsillier Sandra Mifsud informat lill-Kunsill li hi kellha talba għall-speed
hump fi Triq il-Fanal fl-istess area fejn kienet mitluba l-bozza. Il-Kunsill ser jitlob
lit-Transport Malta ghal din iżda peress li din hija rotta tax-xarabank jista jkun li
l-permess ma joħrogx.

Rapporti:
61.5.01

Approvazzjoni tar-rapport ta’ kull kwart: Jannar – Settembru 2017. Il-“Quarterly
Report Jannar – Settembru” kien diġa tqassam u għalhekk il-Kunsilliera kienu
diġa rawh. Ma kienx hemm domandi dwaru. Ir-rapport ġie approvat millKunsilliera kollha.
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61.5.02

Rapport ta’ Evalwazzjoni għall-offerta ta’ Tender for Hire and Operation of Plant
and Machinery to L-Ghasri Local Council. Il-Viċi Sindku, Emanuel Mintoff ma
ħax sehem f’din id-diskussjoni u votazzjoni sabiex ikun konformi mal-liġi, peress
li kellu interess personali f’din l-offerta. Il-Kunsilliera l-oħra approvaw r-rapport
ta’ evalwazzjoni.

61.5.02

Rapport ta’ Evalwazzjoni għall-offerta “Supply of Ready Mixed Concrete, Steel
Fabric Reinforcement and Aggregate”. Il-Kunsilliera approvaw ir-rapport tal-bord
ta’ evalwazzjoni.

61.5.03

Rapport ta’ Evalwazzjoni għall-offerta “Supply of Cold Asphalt”. Din l-offerta
kienet maqsuma f’żewġ lots. Lot 1 kien ta Supply of Cold Asphalt in 25 kg bags.
Ir-rapport ta’ evalwazzjoni dwar dan il-lot ma giex aċċettat. Dan għaliex il-prezz
kwotat kien eżaġerat meta mqabbel mal-prezz li kien jiġi mitlub meta kien jinxtara
qabel.
Ir-Rapport ta’ evalwazzjoni ta’ Lot 2 “Supply of Cold Asphalt (loose) gie aċċettat
mill-Kunsill.

61.6

Tim tal-Futbol fl-Għasri.
61.6.01

61.7

Performance Bonus tas-Segretarja Eżekuttiv 2017.
61.7.01

61.8

Is-Sindku għamel mozzjoni sabiex is-Segretarja Eżekuttiv tieħu l-performance
bonus (pro rata) bis-sħiħ, jiġifieri 10%. Il-mozzjoni ġiet issekondata mill-Viċi
Sindku, Emanuel Mintoff. Il-mozzjoni għaddiet unanimament.

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni ta’ l-iskeda ta’ Pagamenti;
61.8.01

61.9

Is-Sindku nforma lill-Kunsill li hemm interess li jiġi mwaqqaf tim tal-futbol talGħasri. Is-Sindku qed jitlob li dan it-tim jiġi mwaqqaf bl-approvazzjoni talKunsill. Il-Kunsill mhux ser joħroġ fondi għal dan il-għan. Is-Sindku, Dr. Daniel
Attard għamel mozzjoni verbali li tgħid li l-Kunsill Lokali L-Għasri japprova li
jiġi mwaqqaf tim tal-futbol bl-Isem tal-Għasri. Dan it-tim jagħti l-opportunita littfal u żgħażagħ ta’ l-Għasri biex jieħdu sehem. Il-Kunsillier, Sandra Mifsud
issekondat il-mozzjoni. Il-mozzjoni għaddiet unanimament. Ġie ssuġġerit li jekk
hu possibbli dan it-tim jkollu l-istess isem li ntuża fil-passat meta kien hemm tim
tal-futbol (mhux uffiċċjali) fl-Għasri. Is-Segretarja Eżekuttiv għandha tara dwar
k-isem użat fil-passat.

Quddiem il-Kunsill tressqet l-iskeda ta’ pagamenti nru 7-061 biex ikunu approvati
mill-Kunsill. L-iskeda kif ippreżentatha ġiet aċċettatha mill-Kunsill. Kopja ta’
din l-iskeda qed tinhemeż mal-minuti.

Mozzjonijiet.
61.9.01

Il-mozzjonijiet jidhru f’paragrafi 61.6 u 61.7.

61.10 Tmiem tal-Laqgħa u Data tas-Seduta li jmiss.
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61.10.01

Il-laqgħa ntemmet fit-8:15 p.m. u ġiet aġġornatha għal nhar il-Ħamis 25 ta’ Jannar
fis-7:00 p.m.

Konfermati, illum it-Tlieta 19 ta’ Diċembru, 2017

IFFIRMATA

IFFIRMATA

Dr Daniel Attard
Sindku

Rita Mifsud Attard
Segretarju Eżekuttiv
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