Kunsill Lokali

Local Council
L-GĦASRI

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

Laqgħa Nru. 36
L-Erbgħa 11 ta’ Mejju 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

22 ta’ April 2022

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

36.1

Qari ta’ l-ittri ta’ apoloġiji;
36.1.01

36.2

Kunsiderazzjoni u approvazzjoni tal-Minuti 8-35.
36.2.01

36.3

Ma kienx hemm ittri ta’ apoloġija.

Il-minuti tal-Laqgħa Numru 35 ġew ċirkulati minn qabel u għalhekk
ittieħdu bħala moqrija, dawn ġew ikkoreġuti u approvati unanimament.

Komunikazzjoni mis-Sindku u Korrispondenza.
36.3.01

Emajl mingħand ir-Reġjun Għawdex dwar Ambaxxatur fil-Kunsill Lokali u
l-ħtieġa li jitwaqqaf Youth Regional Committee bil-għan li l-Vuċi tazZgħazagħ minn kull lokalita’ ta’ Għawdex tasal fi ħdan ir-Reġjun Għawdex.

36.3.02

Emajl mingħand ir-Reġjun Għawdex dwar informazzjoni mitluba – offerta
Reġjonali għall-ġbir ta’ skar muniċipali

36.3.03

Avviz Lokali lill-baħħara Nru 47 tal-2022 (Wied il-Għasri).

36.3.04

Emajl mingħand il-Kav Joe M Attard dwar ktieb ta’ poeziji.

36.3.05

Avviz dwar Kwot No. (GSR/07/2022) Manutenzjoni u zamma ta’ soft area filpjazza tal-Għasri.

36.3.06

Emajl mingħand ir-Reġjun Għawdex dwar Skema Reġjonali – Ambjent 2022
(Underground Waste Collection Systems).
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35.4

36.3.07

Korrispondena mingħand l-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali dwar
Kontribuzzjonijiet tas-Sigura Soċjali abbinati mal-Onorarja tas-Sindku.

36.3.08

Stedina mingħand l-Oasi Foundation għall-konferernza nhar it-18 ta’ Mejju fillukanda Domen Malta. mejl mingħand ir-Reġjun Għawdex dwar konverżjoni
ta’ Community Clinics fil-Lokalita’.

36.3.09

Korrispondenza mingħand TM dwar Għasri Swimmers Zone.

36.3.10

Ċirkulari Numru SPI/SCI/1/2022. Kwotazzjonijiet għas-siġġijiet. IlKunsill ser jieħu fondi mill-Iskema tal-Librerija. Għal dan il-għan ilKunsill ser jixtri aktar xkaffar, siġġijiet (stackable), mwejjed u dwal. Peress
li għadda ħafna żmien il-kwotazzjonijiet miġbura tas-siġġijiet m’għadhomx
validi. Is-Segretarja reġgħet ġabret kwotazzjonijiet għas-siġġijiet. IlKunsilliera għażlu l-aktar waħda vantaġġjuza.

35.3.11

Korrispondenza mingħand Is-Sur Ivan Grech dwar l-istedina tal-Kunsill
biex jieħu sehem fl-attività ta’ ‘Traditions’ li ser issir nhar is-Sibt 17 ta’
Settembru. S’issa s-Sur Grech ma jistax jagħtina risposta. Il-Kunsilliera
qablu li nistennew ġimgħa oħra.

35.3.12

Is-Sindku talab sabiex il-Kunsill jagħmel talba lill-Ministeru għal Għawdex
biex fl-Għasri jkun hemm vit minn fejn il-bdiewa jistgħu jieħdu l-ilma
riċiklatt (New Water).

35.3.13

Is-Sindku talab biex isiru speed humps fi Triq Wied l-Għasri. Dan
minħabba s-sewqan eċċessiv li qed ikun hemm. Il-Kunsilliera qablu ma dan
is-suġġeriment. Is-Segretarja għandha titlob permess mingħand itTransport Malta.

Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsilliera:
35.4.01

Il-Kunsilliera Elizabeth Mintoff qalet li qed torganizza ħarġa u ikla flokkażżjoni ta’ Jum l-Omm. Il-ħarġa sa ssir nhar il-Ħadd 1 ta’ Mejju li
tikkonsisti minn żjara lis-Santwarju tal-Madonna ta’ Pinu u l-mużew ta’
Karmni Grima. Wara żjara fir-raħal tal-Għarb fejn ser ikun hemm attività
organizzata mill-Pulizija tal-Kommunità, liema pulizija huwa l-istess
wieħed tal-Għasri. Din l-attività jkun fiha diversi oqsma. Wara jkun hemm
ikla ta’ nofsinhar fix-Xlendi. L-ikla fl-okkażżjoni ta’ Jum l-Omm ser issir
nhar is-Sibt 7 ta’ Mejju fiċ-Ċentru Parrokkjali. Għal din l-okkażżjoni lKunsill ser jagħti tifkira lill-ommijiet preżenti.

35.4.02

Il-Kunsillier Salvu Felice Pace staqsa lis-Sindku jekk mill-aħħar laqgħa ‘l
hawn hu attendiex xi laqgħat f’isem il-Kunsill u għaliex ma kien hemm ħadd
jirrapreżenta lill-Għasri meta kien hawn il-Papa f’Ta Pinu. Is-Sindku
wieġeb li ma attenda l-ebda laqgħa u ma kienx preżenti fl-udjenza tal-Papa
għaliex ma kienx jiflaħ u lanqas seta jattendi peress li hu ma ħax il-booster
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kontra l-Covid. Is-Sur Felice Pace staqsa mela għaliex ma nformax lisSegretarja dwar dan biex seta jattenda xi ħadd ieħor mill-Kunsill. Is-Sur
Felice Pace staqsa għaliex fil-laqgħat tal-Kunsill tal-Għasri is-Segretarja
tmexxi l-laqgħa meta l-liġi tgħidlek li s-Sindku għandu jippresedi l-laqgħat.
Is-Sindku wieġeb li din hija tradizzjon tal-Kunsill. Is-Sindku wieġeb li hu
għandu fiducja sħiħa fis-Segretarja u staqsa x’ġara minn xahar ’l hawn. IlKunsillier Salvatore Felice Pace qal li qed tinkiser il-liġi tal-Kunsill għaliex
is-Sindku għandu jirrapreżenta l-Kunsill u jmexxi l-laqgħat tal-Kunsill. Hu
kompla jgħid li hu m’għandu l-ebda problema bis-Segretarja iżda l-laqgħat
għandhom jitmexxew mis-Sindku. Il-Kunsillier Felice Pace staqsa kemm ildarba kien preżenti fil-Kunsill fl-aħħar ġimgħa. Is-Sindku qal li hu jsegwi
kollox b’mod diġitali. Is-Sindku qal li hu jkun ra d-dokumenti b’emejl. IsSur Felice Pace qal li d-deċizjoni tas-Sindku biex ikun Sindku indipendenti
qajmet firdiet fir-raħal. Is-Sindku qal li dan mhux minnu. Is-Sur Felice Pace
qal li hemm diversi soluzjonijiet u għamel diversi suġġerimenti fosthom li lKunsill jiġi rikostitwit. Is-Sindku qal li dan qed issir attakk personali fuqu.
Is-Sindku talab biex isir vot ta’ sfiduċja fuqu. Is-Sur Felice Pace qal li dan
mhux ha jagħmlu għaliex jirrispetta lill-kollegi tiegħu li għandhom ordni
mill-partit tagħhom. Kien hemm diskussjonji taħraq. Is-Sindku qal li ma
jafx x’ġara mill-aħħar laqgħa ’l hawn iżda hu għandu fiduċja sħiha fisSegretarja kif ukoll fi sħabu l-Kunsilliera. Hu qal d-deċiżjoni li ħa hija
deċizjoni personali tiegħu għaliex hu ħassu li ġie mwarrab mill-partit. F’dan
il-ħin il-Kunsilliera tal-PN, it-tnejn li huma, qalu li dan mhux minnu – kien
hemm ħafna nviti li s-Sindku ma attendiex. Is-Sindku qal li hu mar u tkellem
mal-partit. Is-Sindku kompla jgħid li l-interess tiegħu huwa r-raħal fejn
f’dawn l-aħħar snin saru bosta xogħolijiet li qatt ma sar bħalhom fil-lokal.
Żied jgħid li r-raħal ħa jkompli jgawdi taħt dan il-gvern. Il-Kunsillier
Salvatore Felice Pace qal ukoll li hu ġie avviċinat minn sid id-dar fejn ilKunsill kien ser iwaħħal lapida biex tikkommemora il-150 sena mill-mewt
ta’ saċerdot mill-Għasri li ħadem biex issir parroċċa. Dawn mhumiex lesti
li din il-lapida titwaħħal mad-dar tagħhom fil-preżenza tas-Sindku (dan
għaliex għandhom rispett kbir għal missierhom u jħossuhom li jkunu
qegħdin jittraduh).
35.4.03

Il-Kunsillier Sammy Saliba qal li din is-sena fil-Ġimgħa l-Kbira fit-triq ta’
Ta’ Pinu fl-Għarb kien hemm esebizzjoni ħajja tal-passjoni ta’ Ġesù (ta’
atturi). Hu tkellem mal-organizzaturi ta’ din il-wirja dwar il-possibiltà li ssir
minn-naħa tal-Għasri. Huma aċċettaw.
Il-Kunsillier Sammy Saliba staqsa wkoll jekk tkunx possibbli li ssir wirja
fil-garaxx tad-dar tal-Kappillan waqt l-attivita ta’ ‘Traditions’.
Il-Kunsillier Sammy Saliba staqsa lis-Segretarja jekk hi tkellmitx malPresident tal-AKL dwar id-devoluzzjoni li qed jitlob il-Kunsill. IsSegretarja nfurmatu li m’għandiex bżonn tkellmu għaliex taf x’inhi lproċedura biex issir devoluzzjoni. Il-Kunsill m’għandux pjanta, permess u
finanzi għad-devoluzzjoni li qed jiġi mitlub. Il-Kunsillier Sammy Saliba
talab biex isir l-ewwel pass billi ssir pjanta ta’ Community Centre. IlKunsilliera qablu li ssir pjanta. Is-Segretarja għandha tkellem lill-President
tar-Reġjun biex jirrakomanda perit għal dan il-għan.
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Approvazzjoni tar-Rapporti ta’ Evalwazzjoni:

35.5

35.6

(a)

GSR/01/2022 Building of Rubble walls at Garden Street, Għasri. Il-Kunsill
approva r-rakkomandazzjoni tal-bord ta’ evalwazzjoni dwar l-għoti talofferta.

(b)

GSR/02/2022 The Hire and Operation of Plant and Machinery. Il-Viċi
Sindku, Emanuel Mintoff ħareġ mill-laqgħa f’dan il-ħin peress li wieħed millbidders huwa qarib tiegħu. B’hekk hu kien konformi mal-liġi. Il-Kunsilliera
l-oħra approvaw ir-rakkomandazzjoni tal-board ta’ evalwazzjoni.

(c)

GSR/03/2022 Supply – Ready Mixed concrete, Steel Fabric Reinforcement
and Aggregate.
Il-Kunsill approva r-rakkomandazzjoni tal-bord ta’
evalwazzjoni dwar l-għoti tal-offerta.

(d)

GSR/04/2022 – The Development of a Concept design for the embellishment
of Għasri Square, Gozo. Il-Kunsill approva r-rakkomandazzjoni tal-bord ta’
evalwazzjoni dwar l-għoti tal-offerta. Kien hemm ftehim mill-Kunsilliera
kollha li għandu jkun hemm konsultazzjoni mal-Kunsill meta jkun qed jsir iddisinn tal-pjazza.

(e)

GSR/05/2022 – Design and Build Tender fo the Supply and Installation of
Decorative Lighting in Għasri Playing Field (re issue). Il-Kunsill approva rrakkomandazzjoni tal-bord ta’ evalwazzjoni dwar l-għoti tal-offerta.

(f)

GSR/06/2-22 Supply and Delivery of one new electric panel van. Peress li
din l-evalwazzjoni għada mhix iffinilizzata mill-bord ma ġietx diskussa.

Proġett: Ġnien Kenn tas-Salvatur.
35.6.01
Is-Sindku u s-Segretarja iffirmaw il-kuntratt mal-Kuria għall-kirja talart fejn ser issir il-ġnien/recreational area.
35.6.02
L-offerti issa kollha ġew mogħtija. Il-Kunsill qed jistenna li jgħaddi żżmien tal-appell. Wara jistgħu jiġu ffirmati l-kuntratti u jibda x-xogħol.

35.7

Approvazzjoni tal-Audited Financial Statements 2021.
35.7.01
Il-Kunsill iddiskuta r-rapport finanzjarju 2021 kif ġie aġġustat millAwdituri tal-Gvern. Il-Kunsill approva unanimament dan ir-rapport.

35.8

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-iskeda ta’ Pagamenti:
35.8.01

Quddiem il-Kunsill tressqet l-iskeda ta’ pagamenti nru 8-35 biex tkun
approvata mill-Kunsill. Kopja ta’ din l-iskeda qed tinhemeż mal-minuti.
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35.9

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

35.9.01

Il-laqgħa ntemmet fid-20:45 u ġiet aġġornata għal nhar l-Erbgħa, 11 ta’
Mejju fis-7:00 ta’ filgħaxija.

Konfermati, 11 ta’ Mejju 2022.

IFFIRMATA
Dr Daniel Attard
Sindku

IFFIRMATA
Rita Mifsud Attard
Segretarju Eżekuttiv
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