Kunsill Lokali

Local Council
L-GĦASRI
MINUTI

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

Laqgħa Nru. 75
Il-Ġimgħa 21 ta’ Diċembru, 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

21 ta’ Diċembru, 2018

Minuti
Is-Sindku Dr Daniel Attard ippresjeda l-laqgħa

75.1

Qari tal-ittri ta’ apoloġiji.
73.1.01

75.2

Kunsiderazzjoni u approvazzjoni tal-Minuti 7-73 u 7-74.
75.2.01

75.3

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

Il-minuti tal-laqgħat numru 73 u 74 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.
75.3.01

Il-Kunsill irċieva korrispondenza mingħand l-Awtorita tal-Ippjanar rigward
applikazzjoni PC 0114/18 li tinvolvi bdil ta’ zoning fi Triq it-Tamar. Is-Sindku
ssuġġerixxa li ssir laqgħa mal-Awtorita tal-Ippjanar sabiex nkunu aktar informati
dwar din l-applikazzjoni.
Il-Kunsilliera qablu ma dan is-suġġeriment. IsSegretarja Eżekuttiva għandha titlob għall-laqgħa.

75.3.02

Il-Kunsill irċieva risposta mingħand il-Lands Authority dwar it-talba tal-Kunsill
għad-devoluzzjoni fuq il-fond ta’ Triq il-Fanal. It-talba tal-Kunsill ġiet miċħuda.
Is-Sindku qal li l-Kunsill għandu jagħmel appell dwar din id-deċiżjoni. IlKunsilliera qablu mas-Sindku.

75.4.03

Klabb tal-Futboll. Il-Kunsill ġie mitlub sabiex jagħmel invit sabiex delegazzjoni
minn l-African Legacy International ikunu jistgħu jagħmlu summit bl-isem
“African/European Business Summit” f’Għawdex bejn il-5 u 7 ta’ Marzu filLukanda Grand. Din it-talba ġiet lill-Kunsill tal-Għasri peress li dawn huma listess nies li qed jipproponu li jagħmlu klabb tal-futbol f’isem l-Għasri. Is-Sindku
qal li hu ser jieħu ħsieb jiddraftja din l-ittra.

75.3.04

Ħaddiema tal-Iskema. Il-Kunsill ġie nformat mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli
Lokali li jekk il-Kunsill ma jiffirmax il-kuntratt propost mill-Assoċjazzjoni lħaddiema jittieħdu mill-Kunsill. Is-Sindku attenda laqgħa tar-Reġjun t’Ghawdex
fejn dan is-suġġett ġie diskuss. Għalhekk il-Kunsill iddeċieda li jiffirma l-mandat
biex l-Assoċjazzjoni tirrapreżenta lil-Kunsill fil-ftehim dwar il-ħaddiema assenjati
mal-Kunsill.

75.3.05

Premju Żagħżugħ tas-Sena 2018. Il-Kunsill ġie nformat li n-nominazzjoni talKunsill “Grupp Żagħżagħ - Parroċċa Corpos Christi” ġiet aċċettata. Il-Kunsill
irċieva korrispondenza fejn ġie nformat li l-Premju ser jingħata nhar il-Ġimgħa 1
ta’ Frar 2019.

75.3.06

Gozo Action Group. Il-Gozo Action Group nieda applikazzjoni taħt il-miżura 1
GAG 1-“Gozo in the 21st Century Media” taħt il-programme tal-LEADER 2014P a ġ n a 2 minn 5
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2020. Din hija l-unika sejħa tal-GAG għas-sena 2018, li l-Kunsill ħallas is-shubija
ta’ €500.

75.4

75.3.07

Cir AKL 2018/152 – Bus Shelters. Is-Segretarja Eżekuttiva għandha tiltaqa ma’
rappreżentant tal-Kumpanija Faces Ltd. Iżda l-Kunsilliera qablu li m’hemmx
bżonn li jinbidlu l-bus shelters li jeżistu fl-Għasri.

75.3.08

Permess mingħand l-ERA. Il-Kunsill talab permess biex tinżabar is-siġra ta’ golpjazza. Ingħata permess biex jinżabru biss il-frieghi li huma mejta.

75.3.09

Cirkulari Numru 10/2018 Allokazzjoni Finanzjarja għal 2019. L-allokazzjoni talKunsill għas-sena 2019 huwa ta’ €187,525, żieda ta’ €9,742 mis-sena 2018. IsSegretarja Eżekuttiva nformat lill-Kunsilliera li diġa bdiet taħdem fuq ilpreparazzjoni tal-baġit għas-sena 2019.

75.3.10

Ċirkulari Numru SPI 13/2018 Ħruġ ta’ Permessi għal Depożitu ta’ Krejn jew
Makkinarju ieħor waqt il-bini, kostruzzjoni jew demolizzjoni ta’ xi bini jew
proġett ieħor li jwasslu għall-għeluq ta’ Triq jew parti minnha – Kunsill Lokali
jrid javża lil Transport Malta erbat’ ijiem qabel ma jsir ix-xogħol.

75.3.11

Cirkulari Numbru SPI 14/2018 Tagħrif dwar in-numru ta’ Qtates fir-Toroq
(Strays) u min qed jitmagħhom. Il-Kunsill m’għandux din l-informazzjoni.

75.3.12

Is-Sindku talab sabiex is-Segretarja titlob lill-ERA dwar il-policy tas-siġar talOleander. Kien hemm talba biex jinħawlu siġar taż-żebbuġ minflokhom.

75.3.13

Is-Sindku qal li hemm bżonn li t-Triq Gdida fi Triq il-Fanal għandha bżonn
titranġa bit-tarmac. Il-Kunsilliera qablu.

Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsillieri:
75.4.01

Kien hemm domanda dwar il-Car Sharing Services Malta Ltd. Cars2Go li ġiet
introdotta mill-Assoċjazzjoni għall-Kunsilli Lokali. Peress li l-post reservat għal
din il-karozza fl-Għasri m’hemmx electric charging point, ġie mistoqsi jekk hux
veru li dawn il-karrozzi huma tal-electric. Jekk le m’għandhomx ikollhom post
reservat għalihom.
Is-Segretarja Eżekuttiva għandha tikkuntatja lillAssocjazzjoni dwar dan.

75.4.02

Kien hemm talba sabiex jiġu nstallati żewġ bozoz ġodda (street lighting) fi Triq
tal-Fenek. Il-Kunsilliera approvaw li dawn jiġu nstallati.

75.4.03

Kien hemm talba sabiex issir ċaqliq ta’ bozza minn fuq arblu għal ieħor u tiġi
nstallata bozza oħra fi Triq ta’ Għammar. Din it-talba ġiet milqugħa mill-Kunsill.

75.4.04

Il-Kunsillier Joe Farrugia semma l-bir li hemm miftuh fi Triq il-Gonna. Din itTriq għada mhux lesta mix-xogħolijiet.
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75.5

Aġġornament tax-xogħolijiet kapitali:
75.5.01

Restawr tan-Niċċa. Ix-xogħol tar-restawr fin-niċċa miexi. Il-Kunsill talab u
ngħata estenzjoni biex jitlesta r-restawr. Dan għandu jitlesta sa l-aħħar ta’ Marzu
2019.

75.5.02

Toroq –Measure 4.3 Triq il-Ġonna qed titlesta biex tingħata l-wiċċ. Dan għandu
jsir fil-jiem li ġejjin. Triq Wied il-Għasri hija lesta.

75.5.03

Toroq fil-Lokalita’ Tiegħek. Ix-xogħol fi Triq San Pupulju, Trejqet id-Dehra u
Triq Dun Guzepp Cassar beda iżda l-kuntrattur sab xi diffikultajiet. Saret laqgħa
fl-uffiċċju tal-Kunsill bil-preżenza tal-Inġinier tal-Korporazzjoni tal-Ilma, il-perit
tal-Kunsill, il-kuntrattur u s-Segretarja Eżekuttiva. Il-kuntrattur talab sabiex hu
jitħallas ir-rata “standard” tax-xogħol tat-taħfir tat-trinek mentre li l-kuntrattur qed
jagħmel inqas tahfir peress li dawn it-toroq huma dojoq. L-inġinier tal-ilma
aċċetta li t-trinek ma jkunux daqshekk fil-fond peress li ma jistghux jgħaddu
vetturi kbar minn dawn it-toroq, iżda ma aċċettax li jitħallas ir-rata standard imma
jitħallas ir-rata skond il-fond tat-trinka. Il-perit tal-kunsill huwa tal-istess fehma.
Il-Kunsill ukoll qabel mal-inġinier u mal-perit tal-Kunsill.
Il-Kuntrattur talab ukoll biex minflokk iron mesh jintuża fibre mesh imħallat malconcrete. Il-perit tal-Kunsill ma oġġezzjonax għal dan il-bdil. Ir-rata tal-ħlas
għandha tkun l-istess bħal tal-iron mesh konformi mad-dokumenti tal-offerta.
Fuq it-Triq it-Tamar u parti minn Triq il-Fanal, il-kuntrattur għamel biss tindif tattriq. Ix-xogħlijiet l-oħra għadhom ma bdewx.

75.6

Performance Bonus 2018 – Tas-Segretarju Eżekuttiv
75.6.01

75.7

Ħarġa għar-Residenti
75.7.01

75.8

Il-Viċi Sindku għamel mozzjoni verbali sabiex is-Segretarja Eżekuttiva tieħu lperformance bonus bis-sħiħ, jiġifieri 10%. Il-mozzjoni ġiet issekondata misSindku u approvata unanimament.

Nħar il-Ġimgħa 28 ta’ Diċembru qed tiġi organizzata ħarġa għar-residenti talGħasri filgħaxija. Din tikkonsisti fi żjara f’Bethlehem f’Għajnsielem, quddiesa
fil-Knisja tal-Madonna ta’ Loretu u ikla f’ristorant fin-Nadur. It-tluq huwa fil4:45 ta’ wara nofsinhar.

Skemi tal-Ministeru għal Għawdex.
75.8.01

Attivitajiet Kulturali. Il-Ministeru għal Għawdex ħabbar skema ta’ għajnuna
finanzjarja għall-attivitajiet kulturali għas-sena 2019. Il-Kunsilliera qablu li lKunsill għandu japplika għall-attivita tat-Traditions: Wine, Olive Oil & Honey,
is-Sibt 21 ta’ Settembru 2019.

75.8.02

Skema ta’ Restawr. Il-Ministeru għal Għawdex ħabbar skema ta’ għajnuna
finanzjarja għar-restawr ta’ postijiet storiċi. Is-Segretarja Eżekuttiva nformat lillP a ġ n a 4 minn 5
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Kunsill li l-Viċi Sindku ssuġġerixxa li jiġi rranġat it-taraġ tal-bajja ta’ Wied ilGħasri, is-Sindku ssuġġerixxa li barra t-taraġ il-Kunsill jitlob ukoll fl-istess
applikazzjoni fondi għar-riċerka dwar il-Mellieħa tal-Arluġġar li jinstab fl-istess
inħawi. Il-Kunsilliera qablu ma dawn is-suġġerimenti. Il-perit tal-Kunsill għandu
jiġi nformat sabiex jagħmel l-istima għal dan il-proġett.

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

75.9

75.9.01

75.10

Mozzjonijiet.
75.10.01

75.11

Quddiem il-Kunsill tressqet l-iskeda ta’ pagamenti nru 7-075 biex ikunu approvati
mill-Kunsill. L-iskeda kif ippreżentatha ġiet aċċettatha mill-Kunsill. Kopja ta’
din l-iskeda qed tinhemeż mal-minuti.

Ara paragrafu 75.1

Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss.
75.11.01

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

Konfermati, it-Tlieta 13 ta’ Novembru 2018

FFIRMATA
Dr Daniel Attard
Sindku

FFIRMATA
Rita Mifsud Attard
Segretarju Eżekuttiv
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