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n/a
Assenti:
n/a
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18 ta’ Frar 2022

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

33.1

Qari ta’ l-ittri ta’ apoloġiji;
33.1.01

33.2

Kunsiderazzjoni u approvazzjoni tal-Minuti 8-32.
33.2.01

33.3

Ma kienx hemm ittri ta’ apoloġija.

Il-minuti tal-Laqgħa Numru 32 ġew ċirkulati minn qabel u għalhekk
ittieħdu bħala moqrija, dawn ġew ikkoreġuti u approvati unanimament.

Komunikazzjoni mis-Sindku u Korrispondenza.
33.3.01

Emejl mingħand il-koordinatur ta’ Flimkien għal Ambjent Aħjar, Astrid
Vella dwar Charter li qed iħejji dan l-NGO għall-maniġġjar aħjar tar-rizorsi
naturali u tal-wirt nazzjonali. Il-Kunsill ġie mistieden biex jaqra u jistudja
dan iċ-Charter. Il-Kunsilliera qalu li din għandha tiġi diskussa fil-laqgħa tarReġjun Għawdex.

33.3.02

Stedina għall-laqgħa plenarja organizzata mill-Assoċjazzjoni Kunsilli
Lokali nhar il-Ġimgħa u s-Sibt 4 u 5 ta’ Marzu 2022.

33.3.03

Kwotazzjonijiet għall-entertainment għal nhar is-Sibt 17 ta’ Settembru. IlKunsilliera għażlu l-band DCapitals. Hemm bżonn aktar entertainment peress
li l-kwotazzjoni hija għal sagħtejn u nofs. Ġie ssuġġeriet li jkun hemm DJ. IlKunsillier Sammy Saliba u s-Sindku għandhom jagħmlu kuntatti.

33.3.04

Emejl mingħand ir-Reġjun Għawdex dwar servizzi offruti mid-dar “Kenn għal
Saħħtek” u l-futur tal-bereġ tal-lokalità ġewwa Għawdex. Fil-lokalita’ talGħasri m’hawnx berġa u għassa għaliex il-proprjetà fejn dawn kienu jinsabu
ngħataw lura lis-sid. Il-Kunsill issuġġerixxa li parti mill-latrina pubblika ssir
berġa u storage għall-Kunsill iżda ġie nformat li l-bżonn ta’ berġa fl-Għasri jiġi
ddeterminat mid-Dipartiment tas-Saħħa.

33.3.05

Applikazzjoni għall-premju Ġieħ l-Artiġjanat Malti 2021-22.
Din lapplikazzjoni kif ġiet diskussa fil-laqgħa preċedenti ġiet mimlija millKunsillier Salvatore Felice Pace bl-għajnuna ta’ Matthew Attard. Lapplikazzjoni ġiet iffirmata mis-Sindku.

33.3.06

Kuntratt mingħand il-LESA dwar data protection u CCTV ħdejn il-Bring in
Sites. Dan ġie ffirmat mis-Sindku u s-Segretarju Eżekuttiv.

33.3.07

Ittra ta’ mpenn mingħand il-LESA dwar xiri ta’ trakk tal-elettriku. Il-Kunsill
ġie nformat li mhux ikun hawn trakkijiet tal-elettriku fuq is-suq u ġie ssuġġeriet
mingħand il-Project Manager li tinxtara van elettriku. Il-Kunsill qabel ma dan
is-suġġeriment. Is-Segretarja għandha titlob il-permess lill-LESA dwar dan u
jekk ikun hemm qbil jibda l-proċess ta’ ħruġ ta’ offerti.
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33.4

33.3.08

Rapport tal-Contract Manager għax-xahar ta’ Jannar 2022. Ma kienx hemm
affarijiet abnormali.

33.3.09

Notifika mingħand l-Awtorità tal-Ippjanar dwar Applikazzjoni
PA/04883/20 Site at Wied is Seqer, Għasri to Construct a sheep farm. Fillaqgħa li jmiss ser tiġi deċiża din l-applikazzjoni. Din se issir nhar it-22 ta’
Marzu.

33.3.10

Ċirkulari Numru SPI/SCI/2/2022 Tnedija mill-ġdid tal-Community
Inclusive Employment Scheme (CIES).

33.3.11

Ċirkulari 02/2022 – Għeluq tas-Sena Finanzjarja 2021. Is-Segretarja
nformat lill-Kunsill li diġa qed tiġbor id-dokumenti meħtieġa għallawdituri.

33.3.12

Is-Segretarja nformat lill-Kunsill li d-dokumenti meħtieġa mingħand ilperit għall-applikazzjoni tal-Measure 4.3 ma waslux u għalhekk il-Kunsill
ma setax japplika għal dan il-fond. Is-Segretarja nformat lill-Kunsill ukoll
li s-Servizzi Ewropej f’Malta (SEM) informawha li ma kienx fadal ħafna
fondi f’dan il-programm u kien hemm ħafna applikazzjoni anke mingħand
Ministeri.

33.3.13

Il-Kunsill ġie mitlub sabiex iħallas parti mill-ispejjes inkonnessjoni maloġġezzjoni li saret kontra PA 8720/21 – żvilupp fi Triq Wied l-Għasri. Din
l-oġġezzjoni saret minn diversi persuni mill-Għasri. Il-Kunsill ġie mitlub
iħallas 25% (€187.50). Il-Kunsill iddiskuta din it-talba u ddeċieda li jħallas
dan l-ammont peress li l-Kunsill ukoll huwa kontra din l-applikazzjoni. IsSegretarja fakkret lill-Kunsilliera li l-Kunsill inkariga s-servizzi ta’ avukat
biex jagħmel oġġezzjoni f’isem il-Kunsill. Il-Kunsilliera qablu li dan ilħlas ħa jkun ta’ darba. Il-kont għandu joħroġ dirett fuq il-Kunsill.

Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsilliera:
33.4.01

B’referenza għal paragrafu 32.3.12 tal-laqgħa numru 32 fejn ġie ssuġġeriet
li jsiru bankijiet u tħawwil ta’ siġar fi Triq Għammar. Dan is-suġġeriment
sar mill-Kunsillier Sammy Saliba.

33.4.02

Il-Viċi Sindku nforma lill-Kunsill li biex titranġa r-rampa fit-tarf ta’ Triq li
tagħti għal Wied il-Mielaħ, kif kien ġie ssuġġeriet fl-aħħar laqgħa hija
problema. Peress li r-rampa tidher li hi mibnija mill-ġebel. Hu ssuġġerixxa
li r-rampa titqaxxar minflok li jsir xogħol bil-konkos.

33.4.03

Il-Kunsillier Sammy Saliba ssuġġerixxa li jsiru slaleb fil-Pjazza fiż-żmien
tar-randan. Il-Kunsilliera qablu ma dan is-suġġeriment. Għandu jieħu ħsieb
il-Kunsillier Sammy Saliba u jġib l-informazzjoni lill-Kunsill.

33.4.04

Il-Kunsillier Salvatore Felice Pace informa lill-Kunsill li t-Tiġrija ta’ Sugar
Cup ser issir nhar il-Ħadd 6 ta’ Marzu fil-korsa. F’dik il-ġurnata se jkun
hemm attivitajiet oħra organizzati mill-Ministeru għal Għawdex. Il-Kunsill
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allokka l-ammont ta’ €500 għal dan l-avveniment. Din hija attività li kienet
issir bħala parti mit-tiġrija tal-festa. Minħabba l-fatt li t-tiġrijiet ma baqgħux
jsiru fl-irħula u minħabba l-pandemija f’dawn l-aħħar snin ma saritx. Ġiet
diskussa l-possibilita’ li din l-attività tkun parti minn ħarġa għar-residenti
tal-Għasri iżda minħabba diversi fatturi nkluż il-pandemija ma kienx hemm
qbil li ssir parti mill-ħarġa.

33.5

33.4.05

Il-Kunsillier Sammy Saliba ġibed l-attenzjoni dwar l-istat tal-ħitan fi Triq ta
l-Għasri. Dawn qed jiddeterjoraw minħabba l-melħ. Is-Segretarja nformat
lill-Kunsill li għamlet diversi lmenti dwarhom lill-Ministeru għal Għawdex,
iżda ħa terġa tagħmel ilment ieħor.

33.4.06

Il-Kunsilliera Elizabeth Mintoff informat lill-Kunsill li hi kellha talba
mingħand il-Maestro Antoine Mercieca sabiex l-innu tal-Għasri jibda
jindaqq fil-knisja fiż-żmien il-festa. Is-Sindku qal li l-innu huwa propjretà
tal-Kunsill u dan jista jindaqq. Iżda din it-talba għandha tiġi diskussa malKappillan. Peress li kien hemm xi konflitti dwar l-innu l-Kunsill ma jixtieqx
li jerġa jinqala xi nkwiet.

Rapport tal-Bord ta’ Evalwazzjoni;
33.5.01

Works – Tender for Works at the Għasri Recreation Park in Pjazza tasSalvatur. Il-Viċi Sindku ddikjara li mhux ħa jieħu sehem f’din id-diskussjoni
minħabba konflitt ta’ interess u ħareġ mill-kamra tal-laqgħa. Il-Kunsilliera
qablu mar-rapport tal-bord ta’ evalwazzjoni.

33.5.02

Design and Build Tender for the Supply and Installation of Decorative
Lighting in Għasri Playing Field. Il-bord ta’ evalwazzjoni nforma lill-Kunsill
li ħadd mill-offerenti ma kien ikkwalifikat u għalhekk ma ġietx rrakomandata
li tingħata. Il-Kunsill qabel mar-rakkomandazzjoni tal-bord u għalhekk din
l-offerta trid terġa tinħareġ.

33.5.03

32.6

Supplies Tender for the Procurement and Installation of Playing Equipment
and Safe Surfaces for a Newly Designed Playing Field at Għasri. Il-Kunsill
qabel mar-rapport tal-bord ta’ evalwazzjoni.

Approvazzjoni ta’ Rapporti:
33.6.01

Rapport Finanzjarju 2021. Ġie pprezentat ir-rapport finanzjarju 2021 kif
maħdum mill-Accountant tal-Kunsill. Dan id-dokument intbagħat lillKunsilliera qabel il-laqgħa sabiex ikollhom ħin biex jirrevedu ddokument. Il-Kunsilliera approvaw ir-Rapport Finanzjarju 2021.

33.6.02

Rapport ta’ Kull Kwart – Ottubru – Diċembru 2021 Ġie ppreżentat irrapport ta’ kull kwart Ottubru-Diċembru 2021 kif maħdum mis-Segretarju
Eżekuttiv flimkien mal-Accountant tal-Kunsill.
Dan id-dokument
intbagħat lill-Kunsilliera qabel il-laqgħa sabiex ikollhom ħin biex
jirrevedu d-dokument. Il-Kunsilliera approvaw ir-Rapport ta’ Kull Kwart
Ottubru-Diċembru 2021.
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33.6.03

33.7

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Iskeda ta’ Pagamenti;

33.7.01

33. 8

Baġit 2022. Ġie ppreżentat il-Baġit 2022 kif maħdum mis-Segretarju
Eżekuttiv flimkien mal-Accountant tal-Kunsill.
Dan id-dokument
intbagħat lill-Kunsilliera qabel il-laqgħa sabiex ikollhom ħin biex
jirrevedu d-dokument. Il-Kunsilliera approvaw il-Baġit 2022.

Quddiem il-Kunsill tressqet l-iskeda ta’ pagamenti nru 8-33 biex tkun
approvata mill-Kunsill. Kopja ta’ din l-iskeda qed tinhemeż mal-minuti.

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

33.8.01

Il-laqgħa ntemmet fid-21:00 u ġiet aġġornata għal nhar il-Ġimgħa, 24 ta’
Marzu fis-7:00 ta’ filgħaxija.

Konfermati, 21 ta’ Marzu 2022.
IFFIRMATA
Dr Daniel Attard
Sindku

IFFIRMATA
Rita Mifsud Attard
Segretarju Eżekuttiv
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