Kunsill Lokali

Local Council
L-GĦASRI
MINUTI

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

Laqgħa Nru. 66
L-Erbgħa 25 ta’ April, 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:

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

25 ta’ April, 2018

Minuti
Is-Sindku Dr Daniel Attard ippresjeda l-laqgħa

66.1

Qari tal-ittri ta’ apoloġiji.
66.1.01

66.2

Kunsiderazzjoni u approvazzjoni tal-Minuti 7-64 u 7-65.
66.2.01

66.3

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

Il-Minuti tal-Laqgħa numru 64 u 65 kienu tqassmu minn qabel u għalhekk
ittieħdu bħala moqrija, ġew ikkoreġuti, approvati unanimament u ġew iffirmati
mis-Sindku u s-Segretarju Eżekuttiv.

Komunikazzjoni mis-Sindku u Korrispondenza.
66.3.01

Kiosks f’żmien il-festa. Inġibed l-attenzjoni li peress li ser isiru bandalori ġodda
fil-Pjazza għall-festa hemm bżonn li ċertu kiosks jitħarku minn posthom sabiex
ma jkunux taħt il-bandalori l-ġodda. Gie deċiż li għal din is-sena l-kiosks
jitpoġġew fejn il-bus stop u quddiem ta’ Milda Mizzi. (F’din in-naħa mhux ser
ikun hemm bandalori ġodda). Fejn l-għassa tal-pulizija ser ikun hemm il-kiosks
tat-toys u tal-helu.

66.3.02

Performing Rights Society. Il-Kunsill irċieva korrispondenza mingħand lAssoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali fejn ġie nformat li l-Assoċjazzjoni mhux ser
tkun qiegħda ġġedded il-liċenzja tal-Performing Rights. Il-Kunsill irid jgħarraf
lil Performing Rights Society qabel ma jtella’ xi attivita’ li fiha tkun ser tindaqq
mużika jew ikun hemm xi kantanti mistiedna. Il-Performing Rights Society ser
tagħti konsulenza għal liema rata trid tiġi applikata u l-Kunsill iħallas il-liċenzja
li jkun hemm bżonn.

66.3.03

Riċiklaġġ ta’ ħwejjeġ. Il-Kunsill irċieva korrispondenza mingħand Recycling
Malta Textile dwar il-possibbilta’ li jibda jkun hemm ġbir ta’ ħwejjeg għarriċiklaġġ darba fix-xahar direttament mid-djar tar-residenti. Il-Kunsilliera qablu
li għandha ssir laqgħa ma uffiċċjali ta’ din il-kumpanija biex ikollna aktar
tagħrif.

66.3.04

Gozo Alive. Il-Kunsill irċieva korrispondenza mingħand Is-Sinjur Daniel Cilia
dwar wirja ta’ ritratti li ser titella bejn it-18 u 20 ta’ Mejju fit-Telgħa tal-Belt,
Victoria waqt l-attivita’ Gozo Alive. Hu talab l-ismijiet ta’ tlett persuni minn lGħasri li jistgħu jirrepreżentaw il-lokal (li mhumiex persuni politici).
IlKunsilliera għażlu tlett persuni għal dan il-għan.

66.3.05

Restawr tan-Niċċa f’Wesgħa Dun Gużepp Buttiġieg. Il-Kunsill irċieva ilpermess mingħand l-Awtorita’ tal-Ippjanar għar ż-restawr tan-niċċa.

66.3.06

Triq il-Ġonna. Il-Kunsill irċieva “No Objection in Principle” mingħand lAwtorita’ tal-Artijiet dwar it-twessiegħ ta’ Triq il-Ġonna. Il-proċess talAwtorita’ tal-Ippjanar jista jitkompla.
P a ġ n a 2 minn 4
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Il-Kunsill irċieva stima riveduta mingħand il-Kuntrattur tal-Kunsill għattwessiegh ta’ Triq il-Ġonna. Din hija €10,000 inqas jiġifieri €34,915. Dan ilprezz ma jinkludiex: konkos, ġebel, tneħħija tas-sejjieħ u dumping.

66.4

66.5

66.3.07

Għassa u Berġa fl-Għasri. Is-Sindku nforma lill-Kunsilliera li hu bagħat email
lil Dr. Lynn Faure fl-Awtorita’ tal-Artijiet fejn talab li l-Awtorita’ tintervjeni
sabiex ix-xogħol meħtieġ fil-bini tal-Għassa jsir jew li il-bini jiġi rrilaxxat
mingħand il-Pulizija a favur il-Kunsill. B’hekk il-Kunsill ikun jista jagħmel ilmanutenzjoni meħtieġa.

66.3.08

Dog Friendly Park. Kif kien ġie mitlub fl-aħħar laqgħa tal-Kunsill is-Segretarju
Eżekuttiv talbet lis-Segretarjat Parlamentari tal-Annimali għal aktar dettalji dwar
il-proposta ta’ Dog Friendly Park fl-Ghasri. Il_Kunsill irċieva korrispondenza
mingħand Is-Sur Noel Montebello, Direttur fi ħdan l-Animal Welfare and
Promotion Services Directorate fejn informa lill-Kunsill li s’issa għad m’hemmx
linji gwida dwar dan.

66.3.09

Cir AKL 2018/040 – Linja Gwida għall-aġġudikazzjoni ta’ tenders. Il-Kunsill
ser ikompli jimxi mar-regolamenti stabbiliti mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali
sakemm din tiġi ċċarata.

66.3.10

Ċirkulari Numru SPI 3/2018 Skema ta’ Tagħlim u Proġetti Edukattivi filKomunita’.

Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsillieri.
66.4.01

Il-Kunsilliera ilmentaw dwar in-nuqqas ta’ qtugħ ta’ ħaxix fi Triq il-Ġonna.

66.4.02

Is-Segretarja nformat lill-Kunsilliera li hi ġiet avviċinata mill-Kumitat tal-Festa
dwar attivita’ li ser tiġi organizzata fl-okazzjoni ta’ Jum l-Omm. Huma staqsew
jekk il-Kunsill hux ser jikkollabora mal-Kumitat tal-Festa. Saret diskussjoni
dwar dawn l-attivitajiet u ġie deċiż li għandha ssir laqgħa ma’ membri talkumitat biex jiġi diskuss l-attivitajiet li ser jiġu organizzati matul is-sena u kif u
liema attivitajiet ħa jieħu sehem fihom il-Kunsill.

Rapporti:
66.5.01

66.6

Approvazzjoni tal-Financial Statements 2017. Il-Financial Statements 2017
kif ġew ivverifikati mill-Awdituri tal-Gvern kienu diġa tqassmu lillKunsilliera. Dawn ġew approvati unanimament.

Aġġornament tal-proġetti tat-toroq u restawr tan-niċċa;
66.6.01

Is-Segretarja Eżekuttiv informat lill-Kunsilliera li l-Kumitat ta’ Evalwazzjoni
għadu ma għalaqx l-Evalwazzjoni ta’ l-offerti tar-resurfacing tat-toroq taħt ilproġett tal-Ministeru għal Għawdex. Dan għandu jitlesta fil-jiem li ġejjin.
P a ġ n a 3 minn 4
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66.7

66.8

66.6.02

Il-Kunsill għadu jistenna sabiex jiġi ffirmat il-kuntratt mal-“Managing
Authority” biex ikun jistgħa jibda x-xogħol fuq it-toroq taħt il-Measure 4.3

66.6.03

Restawr tan-Niċċa fil-Wesgħa Dun Ġużepp Buttigieg. Il-Kunsill qed jistenna
biex jiffirma l-Kuntratt ta’ ftehim mal-ECO Gozo dwar il-fond għar-restawr tanniċċa. Il-Kunsilliera approvaw sabiex toħroġ l-offerta għal dan ix-xogħol. Ilperit tal-Kunsill ġie nkarigat biex jieħu ħsieb dan il-proġett.

Tħawwil ta’ siġra tal-Għawseġ fir-raħal u pjanti fil-Pjazza.
66.7.01

Il-Kunsill irċieva suġġeriment mingħand Lino Xerri biex titħawwel siġra ta’ lGħawseġ fid-dawra tal-purċisjoni peress li din hija msejħa ukoll id-dawra talGħawseġ. Din hija siġra protetta. Is-Segretarja għandha tkellem lil tal-ELC
dwar dan.

66.7.02

Waħda mill-qsari ta ġol-pjazza nkisret b’daqa ta’ karozza. Il-ħaddiem talKunsill Spiro Farrugia talab sabiex jinbidlu l-pjanti sabiex ikunu kollha bħal
xulxin. Il-Kunsilliera ssuġġerew li jinbidlu l-qsari kollha. Is-Segretarja għandha
ġġib katalgu biex ikunu jistgħu jagħżlu qsari li jaqblu mal-ambjent tal-pjazza.
Il-Kunsill jistgħa juża l-fondi tal-Awtorita tal-Ippjanar għal dan il-għan.

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni ta’ l-Iskeda ta’ Pagamenti.
Quddiem il-Kunsill tressqet l-iskeda ta’ pagamenti nru 7-064 biex ikunu approvati
mill-Kunsill. Ġie diskuss il-kont tal-Kumitat tal-festa għall-attivita tal-Karnival.
Il-Kunsilliera ġibdu l-attenzjoni li din l-attivita ma kinitx ġiet diskussa fil-kunsill.
Dan il-kont ġie approvat iżda kif ġie diskuss għandha ssir laqgħa mal-Kumitat talFesta dwar l-attivitajiet li ser isiru. L-iskeda kif ippreżentatha ġiet aċċettatha millKunsill. Kopja ta’ din l-iskeda qed tinhemeż mal-minuti.

66.8.01

66.9

Tmiem tal-Laqgħa u Data tas-Seduta li jmiss.
66.9.01

Il-laqgħa ntemmet fit-8:30 p.m. u ġiet aġġornatha għal nhar l-Erbgħa 16 ta’
Mejju fis-7:00 p.m.

Konfermati, illum l-Erbgħa 25 ta’ April 2018
IFFIRMATA

IFFIRMATA

Dr Daniel Attard
Sindku

Rita Mifsud Attard
Segretarju Eżekuttiv
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