Kunsill Lokali

Local Council
L-GĦASRI
MINUTI

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

Laqgħa Nru. 72

L-Erbgħa 24 t’ Ottubru, 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

24 t’ Ottubru, 2018

Minuti
Is-Sindku Dr Daniel Attard ippresjeda l-laqgħa

72.1

Qari tal-ittri ta’ apoloġiji.
72.1.01

72.2

Kunsiderazzjoni u approvazzjoni tal-Minuti 7-71.
72.2.01

72.3

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

Il-minuti tal-laqgħa numru 71 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.
72.3.01

Klabb tal-Futbol.
Is-Sindku nforma lill-Kunsilliera li kellmitu persuna biex
jistabbilixxi klabb tal-futbol fl-Għasri. Il-Kunsill kien diġa ġie avviċinat minn
persuna oħra biex dan isehh, iżda jidher li din il-persuna tilfet l-interess. Il-Kunsill
kien ta’ l-approvazzjoni tiegħu biex isir il-klabb tal-futbol. Il-Kunsilliera wrew ixxewqa li jiltaqghu ma’ din il-persuna ġdida. Giet iċċarata mis-Sindku li l-Kunsill
mhux ser joħroġ fondi għal dan il-għan u li persuni, żgħar u kbar mill-Għasri jkunu
aċċettati bħala players ma dan it-tim. Barra hekk l-isem tal-klabb għandu jkun
approvat mill-Kunsill.

72.3.02

Sort it Out. Il-Kunsill ġie mitlub jidentifika post fil-lokalita minn fejn Green Skip
Services Ltd. jkun jistgħa jqassam il-bins lir-residenti. Il-Kunsill identifika lpjazza tal-Għasri.

72.3.03

Ċir. AKL 2018/125 – Car Sharing Services Malta Ltd. – Car2Go. Fl-aħħar
t’Ottubru ser jiġi mniedi servizz minn Car Sharing Services Malta Ltd. L-għan ta’
dan is-servizz huwa li jipprovdi servizz alternattiv lir-residenti, b’mezzi ta’
trasport konvenzjonali u aktar favur l-ambjent. Il-Kunsill ġie mitlub sabiex
jidentifika parkeġġi f’punti strateġeċi fil-lokalita’. Il-Kunsill iddentifika sit fi triq
Ta’ Għammar fejn fil-preżent hemm bank.

72.3.04

Premju Żagħżugħ tas-Sena 2018. Il-Moviment Kerygma jorganizza l-“premju
Żagħżugħ tas-Sena” bil-għan li joħroġ fil-beraħ l-impenn taż-żgħażagħ b’mod
nisrani fis-soċjeta Maltija. F’qbil unanimament il-Kunsill innomina lil Joseph
Mizzi għal dan il-premju.

72.3.05

Attivita. Is-Segretarja Eżekuttiv informat lill-Kunsill li l-Kumitat tal-Festi Esterni
ser jorganizaw attivita ta’ fund raising nhar is-Sibt 10 ta’ Novembru 2018 fiċĊentru Parrokkjali. Waqt din l-attivita ser ikun hemm ikel u tombla. Huma talbu
biex il-Kunsill jgħin f’din l-attivita billi jieħu ħsieb jorganizza xi attivita għat-tfal
preżenti. Il-Kunsilliera qablu li jagħmlu baġit ta’ €100 għal dan il-għan.

72.3.06

Kappella ta’ san Publiju. Il-Kunsill irċieva ittra mingħand l-Arcipriet tasParroċċa Viżitazzjoni dwar il-possibilta’ li jsir xogħol ta’ restawr fuq il-Kappella
P a ġ n a 2 minn 4

Minuti tal-Kunsill Lokali L-Għasri –Nru 72 Is-Seba’ Leġislatura

ta’ San Publiju. Għalkemm din il-kappella tinsab fil-lokalita’ tal-Għasri hi qeda
fit-territorju parrokkjali tal-Għarb. L-Arċipriet qal li ż-żamma tal-kappella huwa
tal-parroċċa tal-Għarb iżda talab għall-għajnuna mill-Kunsill ta’ l-Għasri. IlKunsilliera wrew ix-xewqa li din il-kappella tiġi rrestawrata iżda qablu li l-Kunsill
ma jistax jagħti għajnuna finanzjarja għal dan il-għan. Dan għal żewġ raġuni: (i)
il-propjeta hija tal-Kurja u mhux pubblika u (ii) il-Kunsill mhux f’pożizzjoni
finanzjarja biex jagħmel dan it-tip ta’ xogħol peress li għandu ħafna proġetti
kapitali għaddejjin.
72.3.07

Ilmenti fi Triq ta’ Għammar. Is-Sindku ġibed l-attenzjoni li hemm ħajt mwaqqa
fi Triq ta’ Għammar li għandu bżonn jinbenna. Hu qal li dan huwa propjeta talGvern. Is-Segretarja għandha tagħmel talba lill-Ministeru għal Għawdex biex dan
il-ħajt jinbena mill-ġdid.
Is-Sindku kellu talba sabiex jinbidel il-wiċċ tal-bankina fi Triq ta’ Għammar
peress li l-mantuncina sfrondat. Il-Kunsill għandu jagħmel talba lill-Ministeru
għal Għawdex għal madum.

72.3.08

72.4

Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsillieri:
72.4.01

72.5

72.7

Inġibed l-attenzjoni dwar it-tappiera li għandha bżonn tinbidel fi triq Ta’
Għammar.

Offerta għas-servizz ta’ Contract Manager/Perit
72.5.01

72.6.

Tindif ta’ Widien. Is-Segretarja rċeviet talba biex jitnaddaf Wied tas-Seqer. Meta
għamlet talba lil Eco Gozo hi ġiet informata li l-Ministeru għal Għawdex ser
japplika għall-permess mingħand l-Awtorita tal-Ippjanar sabiex inaddaf il-widien.

Il-Kuntratt tal-contract manager/perit se jiskadi fl-aħħar ta’ Novembru. Għalhekk
il-Kunsill ħareġ sejħa għal dan is-servizz. Il-Kunsilliera għażlu bord ta’
aġġudikazzjoni kompost minn residenti lokali.

Kuntratt tal-Knis u Manutenzjoni tat-toroq.
72.6.01

Il-Kunsill ġie assenjat ħaddiem ieħor tal-iskema tal-ħaddiema tal-Kunsilli Lokali,
b’hekk il-Kunsill għandu miegħu 4 ħaddiema b’kollox.
Il-Kunsilliera
kkonfermaw id-deċiżjoni tagħhom tat 18 ta’ Lulju (Laqgħa numru 69) li l-kuntratt
tal-knis ma jiġġeddidx.

72.6.02

Is-Sindku ssuġġerixxa li l-Kunsill jixtri trakk sabiex il-ħaddiema jkollhom biex
jiġbru l-boroz tal-iskart li jinġabar kif ukoll il-ħaxix li jinqata. Il-Kunsilliera qablu
ma dan is-suġġeriment.

Attivitajiet.
72.7.01

European Week For Waste Reduction. Fuq talba tar-residenti l-Kunsill ser jerġa
jorganizza ġbir ta’ ħwejjeġ għar-riċiklaġġ. Din ser issir fl-okkazzjoni talEuropean Week for Waste Reduction nhar is-Sibt 17 ta’ Novembru bejn id-9 ta’
filgħodu u l-4 ta’ wara nofsinhar fiċ-Ċentru Parrokkjali.
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72.7.02

Attivitajiet tal-Milied. Is-Segretarja reġgħet ġibdet l-attenzjoni dwar il-ġranet
meta ser isiru l-plays fi żmien il-Milied. Il-Kunsilliera qablu li din l-attivita
għandha ssir darba biss u din id-data tkun is-Sibt 22 ta’ Dicembru. Waqt din lattivita jkun hemm bibita għal dawk preżenti. Il-party tat-tfal fil-MUSEUM ser
isir nhar l-Erbgħa 19 ta’ Diċembru.

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

72.8

72.8.01

Measure 4.3. Fil-jiem li ġejjin għandha tingħata l-kisja bit tarmak fi Triq Wied ilGħasri. It-twessiegh ta’ Triq il-Gonna lesta u ser jinbeda x-xogħol tal-bdil talkannen tal-ilma.

72.7.02

Toroq fil-Lokalita’ Tiegħek. Saret laqgħa mar-residenti ta’ Toroq San Pupulju,
Trejqet id-Dehra u Triq Dun Guzepp Cassar. Il-Kuntrattur ftiehem mal-perit u
residenti kif ser issir ix-xogħol f’dawn it-toroq. Hemm bzonn li jkun hemm
survey tat-triq qabel ma jibda x-xogħol.
Fi Triq it-Tamar beda x-xogħol tat-tindif tat-triq. Peress li l-Kuntrattur huwa listess wieħed li qed jagħmel Triq il-Gonna hu ser jibda x-xogħol tal-ilma fi Triq
it-Tamar wara li jlesti s-servizzi tal-ilma fi Triq il-Gonna. Is-sindku qal li hu
tkellem mas-sid tal-għalqa tal-kantuniera ta’ Triq it-Tamar ma Triq il-Fanal biex
din il-kantuniera titwessa. Is-sid talab li l-kunsill jibni il-ħajt tal-għalqa kollha
wara li l-Kunsill ikun wessa l-kantuniera. Il-Kunsilliera qablu li l-ħajt jinbena
skond il-permess jiġifieri għoli ta’ 1.2 meters (4 filati) u mhux iżjed minn hekk.
Il-Kunsilliera qablu li jinbena biss parti mill-ħajt u mhux il-ħajt kollu tal-istess sid.

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

72.9

72.9.01

72.10

Mozzjonijiet.
72.10.01

72.11

Quddiem il-Kunsill tressqet l-iskeda ta’ pagamenti nru 7-072 biex ikunu approvati
mill-Kunsill. L-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.
72.11.01

Il-laqgħa ntemmet fit-8:40 p.m. u ġiet aġġornatha għal nhar it-Tlieta 13 ta’
Novembru fis-7:00 p.m.

Konfermati, l-Erbgħa 24 ta’ Ottubru 2018

FFIRMATA
Dr Daniel Attard
Sindku

FFIRMATA
Rita Mifsud Attard
Segretarju Eżekuttiv
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