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Laqgħa Nru. 64
Il-Hamis 21 ta’ Marzu, 2018
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:
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Sur Emmanuel Mintoff
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Sur Frank Formosa
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- Kunsillier
- Kunsillier
- Kunsilliera
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n/a
Assenti:
n/a
Uffiċjal Preżenti:
Sinjura Rita Mifsud Attard

- Segretarju Eżekuttiv
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21 ta’ Marzu, 2018

Minuti
Is-Sindku Dr Daniel Attard ippresjeda l-laqgħa

64.1

Qari tal-ittri ta’ apoloġiji.
64.1.01

64.2

Kunsiderazzjoni u approvazzjoni tal-Minuti 7-63.
64.2.01

64.3

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

Il-Minuti tal-Laqgħa numru 63 kienu tqassmu minn qabel u għalhekk ittieħdu
bħala moqrija, ġew ikkoreġuti, approvati unanimament u ġew iffirmati misSindku u s-Segretarju Eżekuttiv.

Komunikazzjoni mis-Sindku u Korrispondenza.
64.3.01

Is-Sindku qal li hu ġie avviċinat sabiex jkun hemm sotto-kumitat li fiħ jiġi
diskuss xogħlijiet li ser isiru mill-Kunsill bħal per eżempju ir-restawr tan-niċċa
fil-Wesgħa Dun Ġużepp Buttigieg. Hu staqsa lis-Segretarja Eżekuttiv kif
jaħdem sotto-kumitat. Il-Kunsilliera qablu li m’hemmx bżonn li jsir sottokumitat iżda dawk il-persuni li jkunu interessati f’xi xogħlijiet li jkunu ser isiru
mill-Kunsill ikunu mistiedna biex jattendu l-laqgħa tal-Kunsill fejn dawn ser jiġi
diskussi. Fil-każ tar-restawr tan-niċċa – kif ser isir ix-xogħol ser jiġi
ddeterminat mill-Awtorita’ ta’ l-Ippjanar.

64.3.02

Il-Kunsill irċieva ilment dwar bżonn ta’ patching fi Triq il-Knisja. Dan ilpatching sar iżda r-resident xorta qed jilmenta li l-karozza tiegħu qeda tolqot ilqiegħ meta jidhol ġol-garaxx. Il-Kunsilliera raw ir-ritratt u qallu li l-konkos
qiegħed fil-privat u għalhekk dan ix-xogħol irid isir mis-sid tal-propjeta.

64.3.03

Is-Sindku qal li trid tinġabar stima għax-xogħol u materjal(konkos u xibka) biex
titranġa l-area ta’ qabel in-niżla għall-bajja ta’ Wied il-Għasri. Dan wara li sSegretarja Eżekuttiv ġabet bil-miktub li din l-area hija propjeta tal-Gvern. IlKunsilliera wrew it-tħassib tagħhom dwar dan.

64.3.04

Il-Kunsill irċieva informazzjoni mingħand is-Sezzjoni European Affairs fi ħdan
id-Divizjoni għal-Gvern Lokali dwar proġett li permezz tiegħu jistgħu jinxtraw
jew jinkrew vetturi elettriċi jew hybrid. F’dan l-istadju l-Kunsilliera ma rawx ilbżonn għal din it-tip ta’ vettura għall-Kunsill.

64.3.05

Il-Kunsill irċieva Mistoqsija Parlamentari mingħand id-Dipartment għall-Gvern
Lokali dwar jekk l-uffiċċju tal-Kunsill hux kompletament aċċessibbli għallpersuni b’diżabilita. Fejn le x’qed isir biex dan isir aċċessibbli. Filwaqt li lentratura tal-bini tal-Kunsill huwa aċċessibbli l-komplament tal-propjeta mhux
aċċessibbli. Il-Kunsilliera qablu li m’hemmx pjanijiet u fondi fil-preżent biex ilbini tal-Kunsill issir kompletament aċċessibbli.

64.3.06

Il-Kunsill irċieva diversi korrispondenza mingħand il-Green MT u Dipartiment
għal Gvern Lokali dwar il-kwistjoni tal-ġbir ta’ skart riċikklabbli. Id-Direttur
P a ġ n a 2 minn 5

Minuti tal-Kunsill Lokali L-Għasri –Nru 64 Is-Seba’ Leġislatura

tal-Gvern Lokali, ta struzzjonijiet sabiex dawk il-Kunsilli li kienu jiġu provduti
bil-boroz griżi jibgħu jipprovdu dawn il-boroz lir-residenti tagħhom. L-ispejjes
għal dawn il-boroz se jiġu rimborsati. Għaldaqstant, is-Segretarja Eżekuttiv
ġabret stima għax-xiri ta’ boroż u ntbagħtet lid-Direttur għall-informazzjoni
tieghu.

64.4

64.3.07

Il-Kunsill ġie informat li sar pagament ta’ €4461.88 lil-Kunsill Lokali ta’ LGhasri taħt l-iskema Kulturali 2017 għall-attivita: Traditions. L-ispiża għal din
l-attivita kienet ta’ €5,356.01. Il-Kunsill ħallas €894.13 mill-fondi tiegħu.
Spejjes inkonnessjoni ma’ pubbliċita’ ma kienux koperti.

64.3.08

Il-Kunsill ġie nnotifikat li ser jibbenifika minn fondi taħt l-iskema ta’
“Restoration Works Scheme for Gozitan Local Councils 2017 bl-ammont ta’
€10,000 għar-restawr tan-niċċa fil-Wesgħa Dun Ġużepp Buttigieg. Il-permess
mill-Awtorita tal-Ippjanar għandu jiġi deċiz fil-ġimgħat li ġejjin. Mir-rapporti li
rċieva l-Kunsill jidher li l-permess għandu jkun approvat.

64.3.09

Il-Kunsill irċieva kopji ta’ ittri mibgħuta mir-Reġjun Għawdex lil-Ministeru għal
Għawdex dwar Proġett Għawdex –Iktar Toroq fil-Lokalita’ Tieghek – 2018, ittra
lil-Ministru għall-Ambjent, Żvilupp Sostenibbli u Tibdil fil-Klima, lil-Ministru
għal-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali, lill-Ministru għal Għawdex u lisSegretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali dwar is-sitwazzjoni prekarja ta’
aktar minn nofs il-Kunsilli Lokali Għawdxin li ser jispiċċaw mingħajr servizz ta’
ġbir ta’ skart riċiklat meta l-kumpanija li magħha għandhom kuntratt iddeċidiet
illi twaqqaf dan is-servizz u ittra lid-Direttur, Dipartiment għall-Gvern Lokali
dwar l-Inizjattiva Finanzjarja – Local Government Culture Fund 2018-2020.

64.3.10

Cirkulari Numru SPI 2/2018 – Il-Lok, l-Aċċessibilita’ u Taħriġ dwar lAutomated External defribillators (AEDs).

64.3.11

Dokumentazzjoni dwar is-sistema “Gozo Local Council Works Requests
System”. B’din is-sistema l-Kunsill Lokali tal-Għasri applika biex ħaddiema talGvern iwessgħu u jibnu l-ħitan fi Triq il-Ġonna qabel jsir ix-xogħol ta’ kisi ta’
tarmac ġdid.

64.3.12

Is-Segretarja Eżekuttiv informat lill-Kunsill li hi attendiet sezzjoni ta’
informazzjoni organizzata mill-MEUSAC fejn ingħatat informazzjoni dwar
applikazzjonijiet għall-fondi għall-attivitajiet kulturali permezz tal-Gozo Action
Group. Jidher li ser ikun hemm madwar erbgħa applikazzjonijiet differenti. IlKunsilliera approvaw li l-miżata ta’ €500 lil Gozo Action Group titħallas għassena 2018.

Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsillieri.
64.4.01

64.5

Ma kienx hemm mistoqsijiet..

Rapporti:
64.5.01

Approvazzjoni tar–Rapport ta’ kull kwart sa Dicembru 2017. Il-Kunsill approva
r-rapport ta’ kull kwart 2017 numru 4 kif ġie ppreżentat mis-Segretarju
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Eżekuttiv tal-Kunsill. Dan ġie approvat unanimament.

64.6

64.7

Fondi tal-UIF.
64.6.01

Is-Segretarja Eżekuttiv informat lill-Kunsilliera li l-Kunsill għandu l-ammont ta’
€16,771 fil-fond tal-UIF. Dawn jistgħu jintużaw għall-diversi proġetti, fosthom
landscaping, recreational equipment, paving, energy saving public lighting,
green transport, restoration of monuments, street furniture, eċċ. Is-Sindku
ppropona si jsir ftehim mal-parroċċa tal-Ghasri u jsir playing field żgħir fi
propjeta tal-knisja faċċatta tal-ħanut fi Triq il-Fanal. Hu talab sabiex il-Kunsill
iġib parir ta’ avukat dwar dan sabiex naraw jekk dan jistax isir. Il-Kunsilliera
ġibdu l-attenzjoni li l-ftehim irid isir mal-Kurja u mhux mal-kappillan. Inġibed
l-attenzjoni ukoll li fl-laqgħa mal-Isqof ta’ Għawdex l-Isqof kien qal li hu jrid li
jkun hemm distinzjoni bejn il-Kunsilli u l-Knisja. Is-Sindku spjega li m’hemmx
post ieħor fejn jista jsir playing field u residenti wrew ix-xewqa li jkun hemm
playing field fl-Ghasri. Il-Kunsilliera ma qablux li dan issir f’propjeta tal-knisja.
Inġibed l-attenzjoni ukoll li l-area proposta hija żgħira wkoll. Il-Kunsillier
Sandra Mifsud talbet li jsir votazzjoni dwar din il-proposta. Sandra Mifsud,
Joseph Farrugia u Frankie Formosa vvutaw kontra, Emanuel Mintoff astenja
mill-votazzjoni u s-Sindku kien favur. Il-proġett ma għaddiex.

63.6.02

Barra x-xogħol ta’ resurfacing f’dawn it-toroq, il-WSC informat lill-Kunsill li
hemm bżonn li jinbidlu l-mains tal-ilma. L-ispejjeż ta’ dan ix-xogħol qed jiġi
mitlub li jkun imħallas mill-Kunsill. Dan jammonta għal madwar €26,000. Fi
Triq il-Ġonna hemm bżonn twessiegħ tat-triq f’diversi partijiet. Il-Kuntrattur
tal-Kunsill intalab jagħti stima ta’ dan ix-xogħol. Il-kwotazzjoni preżentata hija
ta’ €44,915 mingħajr VAT, konkos, ġebel u tneħħija tas-sejjieh. Il-Kunsill
m’għandux dawn il-fondi (€70,915) Il-Kunsill irrid iħallas ukoll 10% millispejjes tat-toroq peress li l-Mizura 4.3 tħallas 90%. Il-Kunsill għandu jitlob
lill-Ministeru għal Għawdex biex jgħin fit-twessiegħ tat-triq peress li dan ixxogħol jista jsir mill-ħaddiema tal-gvern.

63.6.03

Il-perit u is-Sur William Sultana qed jaħdmu sabiex jitlesta għall-pubblikazzjoni
t-tender. Il-Kunsill f’dan il-ħin ħatar bord ta’ evalwazzjoni għal din l-offerta. Ilpersuni maħtura huma, l-avukat Joshua Grech, l-accountant Sharon Zammit u lPerit Shaun Micallef. Il-Kunsill approva li din l-offerta toħrog bl-accelerated
procedure peress li jridu jitlestaw sa Gunju.

Proġett ta’ “Dog Friendly Park” fl-Għasri.
64.7.01

64.8

Is-Sindku nforma lill-Kunsilliera li hu ġie avviċinat mis-Segretarjat Parlamentari
għal Agrikultura, Sajd u Drittijiet tal-Annimali dwar proġett ta’ “Dog Friendly
Park: fl-Għasri. Is-Sindku nforma lill-Kunsill li hu kellu laqgħat ma uffiċċjali
ta’ dan is-segretarjat u hu ppropona l-area fi Triq il-Gonna fejn kien hemm ħsieb
li jsir playing field. Il-Kunsilliera staqsew jekk il-Kunsill iridx joħroġ fondi ghal
dan il-proġett u jekk dan il-proġett hux ser ikun amministrat mis-Segretarjat. IsSindku qal li fil-preżent hu m’għandu xejn bil-miktub. Is-Segretarja Eżekuttiv
għandha titlob proposta bil-miktub mingħand is-Segretarjat u dan jiġi diskuss fllaqgħa oħra tal-Kunsill.

Aġġornament tal-Proġetti tat-Toroq – Measure 4.3 u Proġett Għawdex
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Toroq fil-Lokalita’ Tiegħek.

64.9

64.8.01

Is-Segretarja Eżekuttiv informat lill-Kunsilliera li l-offerti għall-proġett talMeasure 4.3 jagħlqu għada 22 ta’ Marzu 2018. Il-kuntratt mal-Managing
Authority għadu ma sarx u għalhekk ix-xogħol ma jistax jibda. Ix-xogħol irid
jitlesta sa Gunju. Għalhekk il-bord ta’ adġudikazzjoni ser jiltaqa kmieni ilġimgħa d-dieħla sabiex il-proċess ikompli miexi mill-Kunsill.

64.8.02

L-offerta tal-Proġett Għawdex – Toroq fil-Lokalita’ Tiegħek tagħlaq fis-6 ta’
April 2018.

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni ta’ l-Iskeda ta’ Pagamenti.
Quddiem il-Kunsill tressqet l-iskeda ta’ pagamenti nru 7-064 biex ikunu approvati
mill-Kunsill. L-iskeda kif ippreżentatha ġiet aċċettatha mill-Kunsill. Kopja ta’
din l-iskeda qed tinhemeż mal-minuti.

64.9.01

64.10 Tmiem tal-Laqgħa u Data tas-Seduta li jmiss.
64.10.01

Il-laqgħa ntemmet fit-8:00 p.m. u ġiet aġġornatha għal nhar l-Erbgħa 25 ta’ April
fis-7:00 p.m.

Konfermati, illum l-Erbgħa 21 ta’ Marzu 2018
IFFIRMATA

IFFIRMATA

Dr Daniel Attard
Sindku

Rita Mifsud Attard
Segretarju Eżekuttiv
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