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MINUTI

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

Laqgħa Nru. 68
L-Erbgħa 20 ta’ Ġunju, 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

20 ta’ Ġunju, 2018

Minuti
Is-Sindku Dr Daniel Attard ippresjeda l-laqgħa

68.1

Qari tal-ittri ta’ apoloġiji.
68.1.01

68.2

Kunsiderazzjoni u approvazzjoni tal-Minuti 7-67.
68.2.01

68.3

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

Il-minuti tal-laqgħa numru 67 kienu tqassmu minn qabel u għalhekk ittieħdu bħala
moqrija, ġew approvati unanimament u ġew iffirmati mis-Sindku u s-Segretarju
Eżekuttiv.

Komunikazzjoni mis-Sindku u Korrispondenza.
68.3.01

Talba għall-Mera.
Il-Kunsill irċieva talba biex titwaħħal mera fi Triq ta’
Għammar peress li hemm passaġġ li meta toħroġ minnu ssib diffikulta biex tara ttraffiku. Il-Kunsilliera approvaw din it-talba. Is-Segretarja diġa ħadet ħsieb iġġib
permess mingħand it-Transport Malta.

68.3.02

Talba għall-bozza ġdida. Il-Kunsill irċieva talba għall-bozza ġdida fi Triq ilKnisja. Il-Kunsilliera approvaw li tiġi nstallata bozza ġdida. Għalhekk isSegretarja għandha tkellem lill-enginier dwar din it-talba.

68.3.03

Cirkulari Numru SPI 6/2018 - Opportunitajiet ta’ Xogħol tas-Sajf għall-Istudenti
– 2018. Il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol (l-MEDE) qed jilqa’
applikazzjonijiet mingħand Dipartiment tal-Gvern, organizzazzjonijiet tas-Settur
Pubbliku, Organizzazzjonijiet mhux Governattivi u l-Industrija Privata li huma
interessati jingaġġaw studenti biex jagħtu servizz fi proġetti speċifiċi, tekniċi,
professjonali u amministrattivi u proġetti oħra maħsuba għall-komunita’.

68.3.04

Cirkulari Numru SPI 7/2018 – Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data
(General Data Protection Regulation - GDPR).

68.3.05

Ċirkulari Numru SPI 8/2018 – Premju Ġieħ l-Artiġjanat Malti 2018. Kors ta’
Taħriġ. Għad-disa’ sena, id-Dipartiment tal-Kummerċ fil-Ministeru għallEkonomija, l-Investiment u n-Negozji ż-żgħar nieda l-Premju Gieħ l-Artiġjanat
Malti. L-applikazzjonijiet jagħlqu fit-28 ta’ Ġunju 2018.

68.3.06

Email mingħand id-Dipartiment għall Gvern Lokali biex ifakkar Memo 8/2015Ftehim Kollettiv Għall-Ħaddiema Klerikali tal-Kunsilli Lokali/Kumitati
Reġjonali 2012-2016. Progression wara 5 snin servizz minn Assistant Principal
Scale 11 għal Scale 10, u minn Clerk Scale 15 għal Scale 14.

68.3.07

Noti mit-Training fuq formuli tal-Environment & Resources Authority (ERA)
dwar Waste Carriers, Consignment Permits and Consignments Notes. IsSegretarja attendiet kors dwar il-ġarr u rimi ta’ skart goff. Biex il-Kunsill ikun
konformi mar-regolamenti l-ġbir ta’ skart goff ser jibda jsir darba fil-ġimgħa (nhar
P a ġ n a 2 minn 5

Minuti tal-Kunsill Lokali L-Għasri –Nru 66 Is-Seba’ Leġislatura

ta’ Erbgħa – dan wara li sar konsultazzjoni mal-kuntrattur). Il-Kunsill ser jieħu
ħsieb li l-formoli meħtieġa jkunu mimlijien kif suppost u jintbagħtu lil WasteServ
kif ukoll lil ERA.

68.4

68.5

68.3.08

Resurfacing ta’ Toroq iffinanzjati mill-Ministeru għal Ghawdex 2019. Il-Kunsill
irċieva email mingħand l-Assistent Direttur tax-xogħolijiet dwar toroq fil-lokalita’
li għandhom bżonn resurfacing. Il-Kunsill ġie mitlub jissuġġerixxi toroq biex jiġu
nklużi fil-baġit għas-sena 2019. Il-Kunsilliera qablu li l-Kunsill għandu jitlob għal
Triq Wied Sara u għat-tieni kisja ta’ parti minn Triq il-Fanal u parti minn Triq
Għammar (fejn għadhom b’kisja waħda).

68.3.09

Cirkulari AKL 2018/057 – Laqgħa Plenarja 07/07/2018 – Tfakkira dwar il-laqgħa
plenarja li ser issir nhar is-Sibt 7 ta’ Lulju 2018 għall-membri tal-Kunsill.

68.3.10

Cirkulari AKL 2018/66 – Stqarrija għall-Istampa. L-Assoċjazzjoni Kunsilli
Lokali flimkien mad-Diviżjoni għall-Gvern Lokali iffirmaw MoU mal-Istitut
edukattiv Idea Leadership & Management Institute (ILMI). Dan biex ifasslu
programm fuq livell MQF 7 għall-ħaddiema u membri eletti tal-Kunsilli Lokali.

68.3.11

Cir. AKL 2018/67 – Proċedura Stabbilita ta’ kif Kunsill japplika għall-Bus Shelter
ġdid jew jirrapporta ħsarat.

68.3.12

Cir. AKL 2018/68 – Rapport – Sistema ta’ Żvilupp li tħares l-interess ta’ kulħadd.

Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsillieri:
68.4.01

Il-Kunsillier Frankie Formosa ġibed l-attenzjoni dwar rimi ta’ skart goff fi Triq
tal-Galina. Is-Segretarja għandha tara li dan jinġabar mill-kuntrattur.

68.4.02

Il-Kunsillier Joe Farrugia talab biex l-area ta’ qabel in-niżla għall-bajja ta’ Wied
l-Għasri titranġa bil-konkos. Hu qal li din qeda perikuluża għall-vetturi. Inġibed
l-attenzjoni li din l-area hija waħda sensittiva. Frankie Formosa ssuġġerixxa li
din l-area titranġa bit-turba u żrar u b’hekk ma jkunx hemm impatt ambjentali iżda
titneħħa l-periklu għall-vetturi. Sandra Mifsud ma qablitx li jsir konkos f’din larea u talbet li tittieħed votazzjoni. Is-Sindku talab li l-ewwel naraw jekk din l-art
hux privata u jekk le, jkun imbagħad jista’ jsir xogħol fiha. Inġibed l-attenzjoni
dwar nuqqas ta’ fondi għal xogħol f’dawn l-inħawi. Għal issa ma ttieħditx
votazzjoni dwar din il-materja.

Rapporti:
68.5.01

68.6

Approvazzjoni tar-Rapport ta’ kull kwart – Jannar – Marzu 2018. Dan iddokument kien diġa tqassam u għalhekk il-Kunsilliera kienu diġa rawh. Ma kienx
hemm domandi dwaru. Il-Kunsill iddiskuta u approva unanimament dan irrapport.

Offerta għar-restawr tan-Niċċa.
68.6.01

L-offerta għar-restawr tan-Niċċa fil-Wesgħa Dun Ġużepp Buttigieg dehret filgazzetta tal-Gvern. Din tagħlaq nhar it-Tnejn 16 ta’ Lulju. Il-Kunsill għażel bord
P a ġ n a 3 minn 5
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ta’ evalwazzjoni (li l-ismijiet tal-membri tat-tali bord ma jistgħux ikunu pubbliċi).
Fost il-membri ser ikun hemm perit u avukat.

68.7

Xogħol fit-Toroq – Measure 4.3 u Toroq fil-Lokalita’ Tiegħek.
68.7.01

Measure 4.3 - Ix-xogħol tal-main tal-ilma u wara it-tqaxxir u kisi mill-ġdid ta’
Triq Wied il-Ghasri għandu jibda l-ġimgħa d-dieħla. Il-Kunsill qed jistenna lpermess mingħand l-Awtorita’ ta’ l-Ippjanar sabiex titwessa Triq il-Ġonna u wara
jibda x-xogħol ta’ tibdil tal-main u servizzi ta’ l-ilma, tqaxxir u kisi mill-ġdid f’din
it triq ukoll.
Il-Kunsill talab għall-estenzjoni ta’ żmien għal dan ix-xogħol li skont il-ftehim
kellu jitlesta sad-29 ta’ Ġunju. Il-Kunsill ingħata estenzjoni sal-bidu ta’
Settembru. Irid ikun lest ix-xogħol u l-pagamenti kollha. Il-Kunsill għamel talba
ukoll għall-“advance payments” sabiex ikun jista jibda jħallas il-kuntrattur meta
jlesti parti mix-xogħol.

68.8.01

Toroq fil-Lokalita’ Tiegħek - Il-Kuntrattur ta’ Triq it-Tamar huwa l-istess
kuntrattur li qed jagħmel Triq Wied il-Għasri. Il-Kunsill talab lil dan il-kuntrattur
sabiex jibqa għaddej b’xogħol fi Triq it-Tamar u parti minn Triq il-Fanal meta hu
jlesti Triq Wied il-Għasri peress li dawn it-toroq huma fil-viċinanza ta’ Triq Wied
il-Għasri.
Il-Kunsill qabel li x-xogħolijiet fi Triq San Pupulju, Triq id-Dehra u Trejqet Dun
Ġużepp Cassar jibda f’Ottubtru peress li s-sidien tal-propjeta ta’ ġo dawn it-toroq
talbu li fix-xhur tas-sajf ma jsirx xogħol għaliex il-propjetajiet huma kollha
mikrijin lit-turisti.

68.8

Attivita’ f’Settembru.
68.8.01

68.9

Is-Segretarja ppreżentat diversi kwotazzjonijiet li ġabret għall-attivita’ ta’
Traditions: Wine, Olive Oil & Honey li ser ssir nhar is-Sibt 22 ta’ Settembru.
Intagħżlu l-aktar kwotazzjonijet vantaġġjużi għad-dawl u sound. Intagħżlu wkoll litems għall-area tat-tfal. Il-Kunsill irċieva konferma mingħand il-parteċipanti: Kurt
Calleja, Freddie Portelli u Cash & Band, kif ukoll mingħand San Bert Folk Group u
Ta’ Mena. Il-Kunsill talab u ser jiġi msellef il-palk u stands għal din l-attivita.

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni ta’ l-Iskeda ta’ Pagamenti.
68.9.01

Quddiem il-Kunsill tressqet l-iskeda ta’ pagamenti nru 7-068 biex ikunu approvati
mill-Kunsill. L-iskeda kif ippreżentatha ġiet aċċettatha mill-Kunsill. Kopja ta’
din l-iskeda qed tinhemeż mal-minuti.
P a ġ n a 4 minn 5
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68.10 Mozzjonijiet.
68.10.01

68.11

Ma kienx hemm mozzjonijiet.

Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss.
68.11.01

Il-laqgħa ntemmet fit-8:30 p.m. u ġiet aġġornatha għal nhar l-Erbgħa 18 ta’ Lulju
fis-7:00 p.m.

Konfermati, illum l-Erbgħa 20 ta’ Gunju 2018

FFIRMATA
Dr Daniel Attard
Sindku

IFFIRMATA
Rita Mifsud Attard
Segretarju Eżekuttiv

P a ġ n a 5 minn 5
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