Kunsill Lokali

Local Council
L-GĦASRI
MINUTI

Laqgħa tal-Kunsill Lokali Ta’ l-Għasri
It-Tmien Leġislatura

Laqgħa Nru. 32
Il-Ġimgħa 21 ta’ Jannar 2022
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
Is-Sur Emmanuel Mintoff
Is-Sinjura Elizabeth Mintoff
Is-Sur Salvatore Felice Pace
Is-Sur Sammy Saliba

- Sindku
- Viċi Sindku
- Kunsilliera
- Kunsillier
- Kunsillier

Assenti b’Apoloġija (skont Ordni Permanenti 14A (3)):
n/a
Assenti:
n/a
Uffiċjal Preżenti:
Is-Sinjura Rita Mifsud Attard

- Segretarju Eżekuttiv

6, Triq Dun Karm Caruana, L-Għasri GSR 1021, Għawdex, Malta.
Tel: (+356) 21558686 • email: ghasri.lc@gov.mt • www.ghasri.com

21 ta’ Jannar 2022

Minuti
Is-Sindku Dr Daniel Attard ippresjeda l-laqgħa.

32.1

Qari ta’ l-ittri ta’ apoloġiji.
32.1.01

32.2

Kunsiderazzjoni u approvazzjoni tal-Minuti 8-31.
32.2.01

32.3

Ma kienx hemm ittri ta’ apoloġija.

Il-minuti tal-Laqgħa Numru 31 u dawk tal-laqgħa pubblika ġew ċirkulati
minn qabel u għalhekk ittieħdu bħala moqrija, dawn ġew approvati
unanimament.

Komunikazzjoni mis-Sindku u Korrispondenza.
32.3.01

Emejl mingħand il-Community Equality Officer (Human Rights
Directorate). Id-direttorat qed jaħdem fuq diversi inizjattivi biex jiżgura li ssoċjetà Maltija tkun ibbażata fuq il-prinċipji tad-drittijiet tal-bniedem, lugwaljanza u n-nondiskriminazzjoni.

32.3.02

Emejl mingħand l-Onorevoli Kevin Cutajar dwar mistoqsija parlamentari
mitluba sena ilu dwar artijiet tal-gvern (jekk sarux privati). Jirrizulta li parti
mill-art ġiet akkwistata permezz ta’ kuntratt (14/08/1991).

32.3.03

Approvazzjoni mingħand Transport Malta biex titwaħħal mera fi Triq il-Fanal.
Il-mera għandha titwaħħal mill-ħaddiema tal-Kunsill.

32.3.04

Ċirkulari Numru SPI/SCI/1/2022 – Finanzjament għal żvilupp u titjib filkundizzjonijiet tal-Playing Fields fil-Lokalitajiet f’Malta u Għawdex. Data talgħeluq 29 ta’ April 2022.

32.3.05

Ċirkulari 1/2022 – Allokazzjoni Finanzjarja għall-2022. F’din iċ-ċirkulari ġie
spjegat kif għandu jitqassam il-baġit tal-Kunsill.

32.3.06

PA Circular 1/22 – Planning Authority Locality Funding. Aġġornament tarregolamenti dwar dan il-fond.

32.3.07

Emejl mingħand Ambjent Malta – Call for applications – Local Council Urban
Greening Scheme 2022. L-applikazzjonijiet jagħlqu fit-28 ta’ Frar 2022.

32.3.08

Ċirkulari Numru SPI/SCI/9/2021 – Skema għall-Attivitajiet Kulturali Annwali
2022. Applikazzjonijiet jagħlqu fis-26 ta’ Jannar 2022. Il-Kunsill iddeċieda li
ma japplikax minħabba l-miżuri tal-COVID. Iżda l-Kunsill għandu jieħu ħsieb
jibbukkja band u entertainment għas-17 ta’ Settembru biex jekk il-pandemija
tispiċċa nkunu nistgħu norganizzaw l-attività ta’ Traditions kif sar fil-passat.

32.3.09

Emejl mingħand il-EU and International Affairs Unit (LGD) dwar Fondi
tal-Unjoni Ewropea għal xogħolijiet fuq toroq rurali – Miżura 4.3 (Toroq
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Rurali) EAFRD. Il-Kunsilliera qablu li l-Kunsill għandu japplika għarresurfacing fi Triq Wied l-Għasri li tagħti għal Wied il-Mielaħ. Il-Kunsill
għandu jieħu ħsieb ilesti d-dokumentazzjoni neċessarja iżda jidher li ser
ikun diffiċli li jlaħħaq mad-deadline minħabba l-ammont ta’ xogħol ta’
preparazzjoni li fiha. Din l-applikazzjoni ser tagħlaq fil-25 ta’ Frar.
Ġiet diskussa wkoll il-problema fit-triq li hemm fejn tingħaqad ma Triq talGallina. Biex titranġa din il-parti tat-triq hemm bżonn li t-triq tgħola ‘l fuq
u jsiru bridges biex il-bdiewa jkollhom aċċess għar-raba u fl-istess ħin lilma tax-xita jkun jista jgħaddi.
32.3.10

Emejl mingħand il-LESA fejn il-Kunsill ġie nformat li l-proġett tal-Kunsill
ġie magħzul għall-finanzjament. Il-Kunsill kien applika biex jixtri trakk talelettriku. Il-preżentazzjoni ser issir nhar il-Ġimgħa 28 ta’ Jannar. Ser
jattendi s-Sindku għal din il-preżentazzjoni.

32.3.11

Korrispondenza mingħand l-Awtorita tal-Ippjanar dwar applikazzjoni
PA/08720/21 – Poultry Farm, Triq ta’ Wied il-Għasri, Għasri – To construct
a poultry farm with ancillary facilities. Il-Kunsilliera tkellmu dwar din lapplikazzjoni u qablu li l-Kunsill għandu joġġezzjona għal din lapplikazzjoni u jinkariga avukat sabiex jagħmel din l-oġġezzjoni.
Is-Sindku nforma lill-Kunsill li hemm grupp ta’ nies (inklużi avukati, periti
u nies oħra) li qed joġgezzjonaw għal din l-applikazzjoni kif ukoll
applikazzjonijiet oħra li hemm fl-Għasri fiż-żoni ODZ. Huma talbu lpermess mill-Kunsill biex jidħlu mal-Kunsill fl-oġġezzjonijiet li diġa
għamel il-Kunsill. Il-Kunsilliera qablu fil-prinċipju li jgħinu lill-Kunsill
f’din il-ġlieda favur l-ambjent u r-raħal tal-Għasri.

32.3.12

Is-Segretarja nformat lill-Kunsill li kellha laqgħa nformali marrapprezentant tar-Reġjun Għawdex dwar proġett ta’ ambjent li jinkludi
tħawwil ta’ siġar u għamara ta’ triq. Il-Kunsill iddiskuta l-possibbiltà li
dawn isiru fit-tarf ta’ Triq ta’ Għammar. Il-Kunsill qed jistenna aktar
dettalji mingħand ir-Reġjun t’Għawdex.

32.3.13

Is-Sindku nforma lill-Kunsill li n-nutar li ġie maħtur biex jagħmel ilkuntratt tal-kiri mal-Kurja għal biċċa art fejn se ssir il-playing field “Kenn
tas-Salvatur” fi Triq il-Fanal ma jistax jaħdem fuq dan il-kuntratt qabel laħħar ta’ Frar u għalhekk għandu jiġi maħtur nutar ieħor biex ma jintilifx
żmien. Ġie ssuġġeriet li jagħmel il-kuntratt in-nutar tal-Kurja. IlKunsilliera qablu ma dan is-suġġeriment.
Is-Sindku qal li l-ftehim għandu jkun għal 20 sena u dan jinkludi pagament
fis-sena kif ukoll il-manutenzjoni ta’ l-istess art. Din l-art kienet ġiet stmata
mingħand perit. Is-Sindku qal li l-Kunsill għandu jħallas ukoll miżata ta’
darba tal-inkonvenjenza. Dan l-ammont għad irid jiġi diskuss. IsSegretarja ġibdet l-attenzjoni li l-Kunsill ma jistax jagħti donazzjonijiet.

P a ġ n a 3 minn 5
Minuti tal-Kunsill Lokali L-Għasri –Nru 32
It-Tmien Leġislatura

32.4

32.5

Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsilliera:
32.4.01

Il-Kunsillier, Sammy Saliba għamel mozzjoni verbali biex il-Kunsill jitlob
għal devoluzzjoni ta’ biċċa art tal-Gvern li tinsab fi Triq il-Fanal. Din biex
tintuza mill-Kunsill kif ukoll mill-komunità tal-Għasri bħala sala talkomunità, użu ta’ storage għall-Kunsill kif ukoll l-għaqdiet tal-Għasri
peress li l-post li kien qed jintuza bħala storage, berġa u għassa tal-pulizija
ngħata lura lis-sid. Din l-art tista tiġi wżata ukoll bħala berġa jekk idDipartiment tas-Saħħa jiddeċiedi li jerġa jiftaħ berġa fl-Għasri li tant hija
meħtieġa. Fil-futur l-istess ċentu possibilment jkun disponibbli biex jsir
night shelter. Fuq in-naħa ta’ wara ta’ l-istess biċċa art (li hija ODZ) tista
tintuza bħala picnic area u area ta’ rikreazzjoni
Il-mozzjoni ġiet
issekondata minn Salvatore Felice Pace. Il-Kunsilliera kollha qablu ma din
il-mozzjoni. Il-mozzjoni għaddiet unanimament.

32.4.02

Il-Kunsillier, Salvatore Felice Pace qal li waqt riċerka li kien qed jagħmel
sab li din is-sena hija il-150 sena mill-Bazilika tal-Patricinju kienet saret
vici parokjat frott il-ħidma tal-Kanonku Frangisk Mercieca imwieled lGħasri fi Triq il-Pjazza (illum Triq Salvu Gambin). Il-proposta hi li ssir
lapida fuq il-ħajt fejn twieled (dejjem jekk is-sidien jagħtu permess).

32.4.03

Il-Kunsillier Sammy Saliba nforma lill-Kunsill li l-aħħar parti tat-triq li
tagħti għal Wied il-Mielaħ għandha bzonn titranġa urġenti. Din il-parti tattriq hija rampa u fiha ħafna ħofor. Il-Kuntrattur tal-Kunsill ħa jiġi nformat
b’dan ix-xogħol.

Rapport tal-Bord ta’ Evalwazzjoni;
32.5.01

Works – Tender for Works at the Għasri Recreation Park in Pjazza tasSalvatur. Din l-offerta qed tiġi evalwata u qed jsiru kjarifiki mingħand lofferenti.

32.5.02

Design and Build Tender for the Supply and Installation of Decorative
Lighting in Għasri Playing Field. Din l-offerta għad trid tiġi evalwata.

32.5.03

32.6

Supplies Tender for the Procurement and Installation of Playing Equipment
and Safe Surfaces for a Newly Designed Playing Field at Għasri. Din lofferta qed tiġi evalwata mill-bord.

Premju Ġieħ l-Artiġjanat Malti;
32.6.01

Il-Malta Crafts Foundation qed tniedi il-2021-2022 edizzjoni ta’ Premju
Ġieħ l-Artiġjanat Malti. Il-Kunsillier Salvatore Felice Pace ssuġġerixxa li
l-Kunsill jieħu sehem fil-Kategorija 3 – Rikonoxximent – Voluntier tasSena. Din il-kategorija tirrikonoxxi voluntiera li jħallu impatt pożittiv lissettur tal-artiġjanat. Is-Sur Felice Pace irrakkomanda lil grupp ta’
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voluntiera li għamlu l-pavaljun tal-festa. Il-Kunsill qabel ma dan issuġġeriment u għalhekk il-Kunsillier Salvatore Felice Pace għandu jmexxi
b’din in-nominazzjoni.

Baġit 2022 (draft);

32.7

32.7.01

32.8

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Iskeda ta’ Pagamenti;

32.8.01

32. 9

Il-Kunsill irċieva l-informazzjoni dwar l-allokazzjoni għas-sena 2022. IsSegretarja qed tiġbor l-informazzzjoni sabiex tkun tista taħdem il-baġit
għas-Sena 2022. Is-Segretarja qed taħdem fuq il-baġit biex jiġi ppreżentat
fl-laqgħa li jmiss.

Quddiem il-Kunsill tressqet l-iskeda ta’ pagamenti nru 8-32 biex tkun
approvata mill-Kunsill. Kopja ta’ din l-iskeda qed tinhemeż mal-minuti. IlKunsilliera qablu li l-allowance tal-ħaddiema għandu jiżdied għal €75 fixxahar.

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

32.9.01

Il-laqgħa ntemmet fid-21:00 u ġiet aġġornata għal nhar il-Ġimgħa, 18 ta’
Frar fis-7:00 ta’ filgħaxija.

Konfermati, 18 ta’ Frar 2022.
FFIRMATA
Dr Daniel Attard
Sindku

FFIRMATA
Rita Mifsud Attard
Segretarju Eżekuttiv
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