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L-GĦASRI
MINUTI

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

Laqgħa Nru. 71
Il-Gimgħa 28 ta’ Settembru, 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-7:30 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

28 ta’ Settembru, 2018

Minuti
Is-Sindku Dr Daniel Attard ippresjeda l-laqgħa

71.1

Qari tal-ittri ta’ apoloġiji.
71.1.01

71.2

Kunsiderazzjoni u approvazzjoni tal-Minuti 7-70.
71.2.01

71.3

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

Il-minuti tal-laqgħa numru 70 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.
71.3.01

Kampanja Pink October. Fuq deċiżjoni tal-Kunsill fl-aħħar laqgħa, s-Segretarja
ġabret kwotazzjoni biex tinxtghel is-siġra ta’ ġol-pjazza bil-kulur roża matul ixxahar ta’ Ottubru. Dan biex jippromwovi għarfien rigward il-kanċer tas-sider.
Il-kwotazzjoni hija ta’ €350 +vat. Il-Kunsilliera approvaw din l-ispiza. Barra ssiġra l-Kunsill ser jixgħel il-gallerija tal-binja tal-Kunsill (il-festun diġa qiegħed
f’postu). Ser isir żjara minn Mrs. Michelle Muscat (mart il-Prim Ministru)
flimkien mal-Onorevoli Silvio Parnis nhar il-Gimgħa 12 ta’ Ottubru bejn it-8:15
u d-9:00 ta’ filgħaxija.

71.3.02

Kors tal-Universita tat-tielet eta’ f’Għawdex. Il-Kunsill ġie nformat li l-Kors talU3E f’Ghawdex ser jibda nhar il-Ġimgħa 12 ta’ Ottubru. L-Uffiċċju tal-Anzjani
talab sabiex il-Kunsill iħallas r-reġistrazzjoni ta’ żewġ persuni li jammonta għal
€24. Is-Sindku talab sabiex din is-sejħa tiġi mqassma lir-residenti kollha. Jekk
ikun hemm aktar minn żewġ persuni nterressati jitellgħu bix-xorti.

71.3.03

Akkumulazzjoni ta’ “leave”. Il-Kunsill ġie nformat li sabiex il-leave tasSegretarju Eżekuttiv jiġi akkumulat minn sena għal oħra jrid jiġi approvat l-ewwel
mill-Kunsill u wara mid-Divizjoni għall-Gvern Lokali. Il-Kunsill approva illeave tas-Segretarju Eżekuttiv li jammonta għal madwar 100 siegħa jiġi akkumulat
għas-sena 2019.

71.3.04

Ċirkulari Numru 7/2018 - Kjarifika għal Ċirkulari 19/2016 – Sħubija fil-Local
Action Groups (GAGs).

71.3.05

Ċirkulari Numru 8/2018. Regolament dwar l-Ippakkjar u l-Iskart tal-Ippakkjar
fil-Maniġġjar tal-Iskart (L.S. 549.43)

71.3.06

Ċirkulari Numru SPI 11/2018 – Gbir ta’ Informazzjoni dwar id-Devoluzzjoni ta’
Siti u Propjeta’ Pubblika lill-Kunsilli Lokali.

71.3.07

PHCE Memo – Seasonal Influenza Vaccination. Il-Kunsill diġa ħareġ sejħa għal
dawk li għandhom 55-il sena u ‘l fuq peress li din l-informazzjoni trid tintbagħat
sat-30 ta’ Settembru.
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71.4

71.5

71.3.08

Emajl mingħand ir-Reġjun Għawdex dwar ġbir ta’ ħġieg fl-ewwel Tlieta taxxahar.

71.3.09

Emajl mingħand ir-Reġjun Għawdex dwar Depots Temporanji tal-iskart filweekends madwar Għawdex Cir AKL 2018/092.

71.3.10

Diversi korrispondenzi mingħand Transport Malta. Il-Kunsill irċieva diversi
korrispondenzi mingħand Transport Malta dwar il-bżonn ta’ sinjali sofor
f’postijiet perikuluzi, fosthom fi Triq ta’ Għammar, Triq il-Knisja u Triq il-Fanal.
Il-Kunsill ma sabx oġġezjoni biex isiru dan is-sinjali.

71.3.11

IIl-Kunsill irċieva diversi korrispondenzi dwar il-kwistjoni li hemm mal-Green
MT. Il-Kunsill ġie mitlub mingħand l-ERA biex joħroġ sejħa ta’ konċessjoni wara
li jkun ġab l-approvazzjoni mingħand id-Direttur tal-Gvern Lokali u mingħand idDipartiment tal-Kuntratti.

Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsillieri:
71.4.01

Il-Kunsillier Frank Formosa ġibed l-attenzjoni li fi Triq il-Fanal kien hemm żewġ
speed humps qabel ma saret bit-tarmak. Hu talab li dawn jerġgħu jsiru. IlKunsilliera qablu li dawn isiru mill-ġdid.

71.4.02

Il-Kunsill irċieva talba għal ‘dog bin’ fil-bidu ta’ Triq il-Qadima kantuniera ma
Triq il-Wilġa. Il-Kunsilliera approvaw li jitwaħħal dog bin f’dan il-post.

71.4.03

Inġibdet l-attenzjoni tal-grada li hemm fi Triq ta’ Għammar. Din qeda fi stat ħażin
ħafna u qed tikkawza periklu kbir għat-traffiku. Il-Kunsill għandu jiġbor stima
biex din il-grada tiġi mibdula..

Rapporti:
71.5.01

71.6.

Il-Kunsill ġie ppreżentat ir-rapport ta’ evalwazzjoni għar restawr tan-niċċa
f’Wesgħa Dun Guzepp Buttigieg. Il-Kunsilliera approvaw dan ir-rapport u lofferta ġiet mogħtija skond ir-rakkomondazzjoni tal-bord.

Aġġornament tax-xogħol fit-Toroq – Measure 4.3 u Toroq fil-Lokalita’
Tiegħek.
71.6.01

Il-Kunsill irċieva l-permess mingħand l-Awtorita’ tal-Ippjanar sabiex jitwessghu
partijiet mit-triq il-Gonna. Kif beda x-xogħol ta’ twessiegħ il-Kunsill irċieva ittra
mingħand avukat f’isem residenti ta’ Triq il-Gonna u wara irċieva ukoll Mandat
ta’ Inibizzjoni. Il-Kunsill inkariga avukat u flimkien mal-perit tal-Kunsill, isSindku u Segretarju Eżekuttiv iltaqghu ma’ dawn ir-residenti fuq il-post fejn
intlaħaq ftehim sabiex jitkompla x-xogħol. Il-Kunsill aċċetta li jħallas is-somma
ta’ €500 bħala kumpens tal-ispejjez inkonnessjoni ma dan il-każ. Għalhekk ixxogħol fi Triq il-Ġonna għandu jitkompla.

71.6.02

Ix-xogħol fi Triq Wied il-Għasri jinsab fi stat avvanzat u fil-gimgħat li ġejjin
għandha tingħata kisja bit-tarmak. Is-Segretarja Eżekuttiv talbet għall-estensjoni
oħra sabiex dan il-proġett tal-UE ikun jista jitlesta mingħajr telf ta’ fondi.
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71.6.03

71.7

Fir-rigward tal-Proġett tal-Ministeru għal Għawdex, beda xogħol ta’ tindif fi Triq
it-Tamar. Il-Kuntrattur għandu jibda x-xogħol ta’ tibdil tal-kanni ta’ l-ilma
sakemm Triq il-Gonna titlesta mix-xogħol ta’ twessiegħ.

Attivitajiet.
71.7.01

Jum L-Għasri u Premju Ġieħ l-Għasri. Il-Kunsill innomina lil Dr. Franco
Mercieca u s-Sinjura Audrey Mercieca għal premju Gieħ l-Għasri 2018. IlKunsilleri kollha qablu ma din in-nominazzjoni. Dan il-premju ser jingħata wara
l-quddiesa ta’radd il-ħajr li ser issir nhar is-Sibt 29 ta’ Settembru fis-6:30 ta’
filgħaxija. Wara jkun hemm riċeviment fiċ-centru parrokkjali.

71.7.02

Evalwazzjoni tal-attivita: Traditions: Wine, Olive Oil & Honey. In ġenerali lattivita kienet suċċess kbir. Il-compere wasal tard ħafna. Inġibed l-attenzjoni li
ma kienx hemm bżonn compere u dan għandna nieħduha in kunsiderazzjoni għal
darb’oħra. Ġie diskuss ukoll il-pożizzjoni tal-palk. Kien hemm minn
issuġġerixxa li l-palk ikun fil-pjazza minflokk l-area tat-tfal.
Is-Segretarja ġibdet l-attenzjoni li l-flyers ma tqassmux fid-djar kollha ta’
Għawdex għalkemm il-Kunsill iħallas għal dan is-servizz. Is-Segretarja rreġistrat
ilment mal-Maltapost.

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

71.9

71.9.01

71.10

Mozzjonijiet.
71.10.01

71.11

Quddiem il-Kunsill tressqet l-iskeda ta’ pagamenti nru 7-071 biex ikunu approvati
mill-Kunsill. Ġie diskuss il-pagament fl-ammont ta’ €3773.75 lil Assoċjazzjoni
KURA. Dan huwa parti mill-kont għas-servizzi professjonali, ħruġ ta’ offerti u
dokumenti oħra relatati mal-applikazzjoni għal fondi tal-Ewropa għar-restawr talknisja parrokkjali tal-Għasri Dan il-kont għandu jerġa jitressaq quddiem ilKunsill fil-laqgħa li jmis. Il-komplament tal-iskeda kif ippreżentatha ġiet
aċċettatha mill-Kunsill. Kopja ta’ din l-iskeda qed tinhemeż mal-minuti.

Ma kienx hemm mozzjonijiet.

Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss.
70.11.01

Il-laqgħa ntemmet fit-9:00 p.m. u ġiet aġġornatha għal nhar l-Erbgħa 24 ta’
Ottubru fis-7:00 p.m.

Konfermati, il-Ġimgħa 28 ta’ Settembru 2018

FFIRMATA
Dr Daniel Attard
Sindku

FFIRMATA
Rita Mifsud Attard
Segretarju Eżekuttiv
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