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L-GĦASRI
MINUTI

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

Laqgħa Nru. 67
L-Erbgħa 16 ta’ Mejju, 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

16 ta’ Mejju, 2018

Minuti
Is-Sindku Dr Daniel Attard ippresjeda l-laqgħa

67.1

Qari tal-ittri ta’ apoloġiji.
67.1.01

67.2

Kunsiderazzjoni u approvazzjoni tal-Minuti 7-66.
67.2.01

67.3

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

Il-minuti tal-laqgħa numru 66 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.
67.3.01

Awtorita’ tal-Ippjanar.
Il-Kunsill irċieva ittra mingħand L-Awtorita’ talIppjanar – (Development Planning Fund) dwar inizjattiva ġdida ta’ €2.5 miljun
bl-isem Sebbaħ il-Lokal. Il-Kunsill tal-Għasri jista’ jibbenefika sa €50,000 għal
proġett sabiex spazji pubbliċi miftuħa jistgħu jiġu msebbħa. Is-Sindku
ssuġġerixxa li l-Kunsill japplika biex issir playing field fi Triq il-Gonna b’dawn
il-fondi. Il-Kunsilliera qablu dwar din il-proposta. Is-Segretarja ser tinforma
lill-perit tal-Kunsill sabiex jibda jaħseb għal pjanta għal dan il-għan u ser tara
biex tibda l-proċess ta’ devoluzzjoni ta’ l-art. Il-Kunsilliera qablu li għandha ssir
talba għad-devoluzzjoni ta’ din l-art.

67.3.02

Tħawwil ta’ siġra tal-Għawseġ fir-raħal u pjanti fil-Pjazza. Kif ġie diskuss flaħħar laqgħa tal-Kunsill (Item 66.7) s-Segretarja Eżekuttiv ġabret
kwotazzjonijiet għal qsari tal-Pjazza. Il-Kunsilliera raw l-istampi tal-qsari u
għażlu wieħed minn fost dawk preżentati. Il-prezz ta’ dawn il-qsari huma taħt lammont tal-kwotazzjoni u għalhekk s-Segretarja ser tixtri dawn il-qsari. IsSegretarja għandha tixtri l-istess ammont ta’ qsari li diġa hemm fil-pjazza. Ilqsari eżistenti għandhom jitpoġġew fi Triq il-Fanal kif kien ġie mitlub minn sid
il-ħanut sabiex jitħawlu siġar taż-Żebbuġ.
Dwar is-siġra tal-Għawseġ, is-Segretarja għamlet kuntatt mas-Sur Alfred E.
Baldacchino (environmentalist) u dan irnexxilu jsibilna siġra tal-Għawseġ. Hu
rrakkomanda li din titħawwel fil-ħarifa biex it-temp ikun ahjar u ma jkollniex
bżonn li nsaqqu ħafna.

67.3.03

Kors ta’ Taħriġ. Il-Kunsill irċieva korrispondenza mingħand L-ANSEK
(Assoċjazzjoni Nazzjonali tas-Segretarji Eżekuttivi tal-Kunsilli Lokali u
Reġjuni) dwar kors ta’ book-keeping/accounting u Sage Line 50. Dan il-kors
huwa speċifikament għall-kunsilli lokali. Il-kors jiswa €395 iżda ser jiġi
ssussidjat mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali u l-ANSEK u għalhekk ser jiswa
€175 lill-Kunsill. Il-Kunsilliera approvaw li s-Segretarja Eżekuttiv tattendi għal
dan il-kors.

67.3.04

Għassa u Berġa fl-Għasri. Il-Kunsill irċieva risposta mingħand l-Awtorita’ talP a ġ n a 2 minn 4
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Artijiet (Ara minuti 66.3.07) dwar it-talba tagħna biex il-propjeta fejn tinsab lgħassa u l-berġa tingħata lill-Kunsill peress li din il-propjeta mhux qed isirilha ilmanutenzjoni meħtieġa u issa l-għassa tal-pulizija ġiet ikkundunata. Fir-risposta
huma qalu li din il-propjeta mhux f’idejhom u għalhekk ma jistawx jgħaddu din
il-propjeta lill-Kunsill. Huma ssuġġerew li l-Kunsill jitlob lid-Dipartiment talPulizija biex huma jirilaxxaw il-propjeta a favur il-kunsill. Is-Sindku qal li
għandna nibgħatu din it-talba lill-Kummissarju tal-Pulizija.

67.4

67.5

67.3.05

Cir/AKL2018/05 – Taħriġ għall-Kunsilliera, membri tal-Kunsill u Segretarji fuq
Evalwazzjoni ta’ tenders fuq is-Sistema EPPS.

67.3.06

Local Councils Procurement Policy Note LCPPN No. 1. Duration of Contracts
for the Provision of services for Street Sweeping and Cleaning. Il-Kunsill ġie
nnotifikat li kuntratti tat-tindif ta’ toroq għandhom joħorġu biss għal sena bilpossibilta ta’ estensjoni sena b’sena sa erbgħa snin.

67.3.07

Ċirkulari Numru SPI 4/2018 Monumenti f’Malta u Għawdex.
monumenti li jinsabu fil-lokalitajiet f’Malta u Għawdex.

67.3.08

Cirkulari Numru SPI 5/2018. Light Up the Night. Fil-lejl bejn il-11 ta’ Mejju t12 ta’ Mejju l-Kunsilli ġew mitluba biex jixegħlu bi-kuluri blu jew vjola binjiet
pubbliċi, monumenti, toroq u residenzi privati biex jinħoloq iktar għarfien dwar
il-mard kroniku tal-ME, CFS FM GWS u MCS.

67.3.09

Instruction Note No. 3 (Measure 4.3) Cir AKL 2018/040 – Linja Gwida għallaġġudikazzjoni ta’ tenders. Il-Kunsill ser ikompli jimxi mar-regolamenti
stabbiliti mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali sakemm din tiġi ċċarata.

Inventorju ta’

Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsillieri:
67.4.01

Il-Kunsilliera nnotaw li l-kuntrattur tat-tindif tat-toroq għamel titjib fil-qtugh ta’
ħaxix iżda fadal xi jsir. Il-Kunsilliera qablu li jekk jibqa’ ma jinqatax il-ħaxix
tintbagħat twissija bil-miktub lil-kuntrattur.

67.4.02

Il-Kunsilliera ġibdu l-attenzjoni li qed ikun hemm riħa qawwija ta’ drenaġġ fi
Triq Wied il-Għasri fejn hemm il-farmhouses. Is-Segretarja għandha tkellem
lis-sid tal-farmhouses.

Rapporti:
67.5.01

Approvazzjoni tar-Rapport ta’ evalwazzjoni ta’ Road Works at L-Ghasri, Gozo.
Part of Triq il-Fanal, Triq it-Tamar, Trejqet San Pupulju, Triq Dun Ġuzepp
Cassar and Treqjet id-Dehra as part of the Gozo Project – Toroq fil-Lokalita’
Tiegħek. Il-Kunsilliera approvaw ir-rapport tal-evalwazzjoni mill-bord ta’
evalwazzjoni u ser jimxi skond ir-rakkomandazzjoni tagħhom.

67.5.02

Ittra ta’ Direzzjoni u Risposta. L-Ittra ta’ Direzzjoni u r-risposta kienu tqassmu
minn qabel u għalhekk ittieħdu bħala moqrija, ġew approvati unanimament u
ġew iffirmati mis-Sindku u s-Segretarju Eżekuttiv. Il-Kunsilliera approvaw
sabiex il-Kunsill iżid l-assigurazzjoni tiegħu kif ġie rrakomandat mill-awdituri
P a ġ n a 3 minn 4
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tal-Gvern.
67.5.03

67.6

67.7

Attivitajiet tal-Festa; Logħob għal kull eta’; Tiġrija taż-żwiemel; affarijiet
oħra
67.6.01

Is-Segretarja nformat lill-Kunsilliera li ġabret diversi kwotazzjonijiet sabiex isiru
T-shirts għall-Loghob għal kull eta’ u dawn intellgħu għall-prezzijiet il’ fuq
minn €700. Is-Segretarja ddiskutiet mas-Sindku sabiex jsiru jew jinxtraw bibs
ikkuluriti. Dawn jgħinu biex it-tims jintgħarfu. Dawn il-bibs ser jiswew madwar
€100 u jinżammu minn sena għal oħra. It-tfal kollha ser jingħataw trofew. IsSegretarja ssuġġeriet li jingħataw xi refreshments. Il-Kunsilliera qablu ma dan
is-suġġeriment.

67.6.02

It-tiġrija taż-żwiemel ser ssir nhar il-Ħadd 3 ta’ Gunju. Fl-aħħar għandha ssir isSugar Cup Race. Il-preparamenti għal din l-attivita diġa bdew.

67.6.03

Is-Sindku qal li l-Kunsill għandu jagħmel il-preparamenti bħas-snin ta’ qabel.

Attivita f’Settembru: Traditions – Wine, Olive Oil & Honey
67.7.01

67.8

Ir-Rapport ta’ kull kwart. Peress li nbidlet it-template ta’ dan ir-rapport dan
għadu ma tlestiex.

Wara li l-Kunsill talab għall-għajnuna finanzjarja lill-Ministeru għal Għawdex
sabiex il-Kunsill jkun jista’ jorganizza l-attivita Traditions, huwa ġie nfurmat
mill-Ministeru għal Għawdex li ser jingħata l-ammont ta’ €5,000 mill-Eco-Gozo
għal dan il-għan. Il-Kunsill ġabar stima mingħand band magħrufa sew għal dan
l-avveniment. Il-Kunsill approva s-sehem ta’ din il-band. Ġew diskussi aktar
persuni biex jieħdu sehem f’din l-attivita. Is-Segretarja għandha tikkuntatja lil
dawn il-persuni.

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni ta’ l-Iskeda ta’ Pagamenti.
Quddiem il-Kunsill tressqet l-iskeda ta’ pagamenti nru 7-067 biex ikunu approvati
mill-Kunsill. L-iskeda kif ippreżentatha ġiet aċċettatha mill-Kunsill. Kopja ta’
din l-iskeda qed tinhemeż mal-minuti.

67.8.01

67.9

Tmiem tal-Laqgħa u Data tas-Seduta li jmiss.
67.9.01

Il-laqgħa ntemmet fit-8:30 p.m. u ġiet aġġornatha għal nhar l-Erbgħa 20 ta’
Gunju fis-7:00 p.m.

Konfermati, illum l-Erbgħa 16 ta’ Mejju 2018

FFIRMATA
Dr Daniel Attard
Sindku

IFFIRMATA
Rita Mifsud Attard
Segretarju Eżekuttiv
P a ġ n a 4 minn 4
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