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-7:35 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

Emejl mingħand ir-Reġjun Għawdex dwar Ambaxxatur fil-Kunsill Lokali u
l-ħtieġa li jitwaqqaf Youth Regional Committee bil-għan li l-Vuċi tażŻgħażagħ minn kull lokalità ta’ Għawdex tasal fi ħdan ir-Reġjun Għawdex.
Il-Kunsill ser joħroġ avviż dwar dan kif ukoll javviċina dawk iż-żgħażagħ li
huma eliġibbli.

36.3.02

Emejl mingħand ir-Reġjun Għawdex dwar informazzjoni mitluba – offerta
Reġjonali għall-ġbir ta’ skart muniċipali. Il-Kunsill ġie mistoqsi diversi
domandi dwar il-kuntratt attwali tal-ġbir ta’ skart kif ukoll x’jixtieq ilKunsill fil-kuntratt il-ġdid li ser jiġi maħruġ mir-Reġjun Għawdex. IlKunsilliera qablu li kollox għandu jibqa kif inhu.
Is-Sindku staqsa dwar il-possibilitá li jsir ġbir ta’ skart riċiklabbli nhar ta’
Tnejn. Is-Segretarja fakkritu li l-ġbir riċiklabbli qed issir kull nhar ta’ Tlieta
u għalhekk ma jkunx għaqli li jinġabar jumejn wara xulxin. Minbarra dan
nhar ta’ Tnejn qed isiru żewġ ġabriet, dak tal-iskart imħallat kif ukoll talorganic. Is-Sindku staqsa lill-Viċi Sindku dwar din it-talba. Il-Viċi Sindku
qal li l-ġranet tal-ġbir tal-iskart riċiklabbli jiġu deċiżi minn uffiċjali talGvern u l-kuntratturi ma jkunux jistgħu jmorru jarmu l-iskart miġbur barra
mill-ġranet allokati. Is-sindku qal li qed jagħmel din it-talba minħabba tturisti u Maltin li jkunu fl-Għasri matul tmiem il-ġimgħa u m’għandomx
fejn jarmu l-iskart riċiklabbli meta jitilqu l-Ħadd filgħaxija. Is-Segretarja
fakkret li l-Kunsill reġa għamel il-bring in sites fejn wieħed jista jarmi skart
riċiklabbli.
Is-Segretarja staqsiet lill-Kunsill jekk il-Kunsill għandux jibda l-ġabra żejda
tal-iskart imħallat ta’ nhar ta’ Sibt fix-xhur tas-sajf minn Ġunju minflok
f Lulju. Il-Kunsilliera qablu li għandu jibda f’Ġunju.

36.3.03

Avviz Lokali lill-baħħara Nru 47 tal-2022 (Wied il-Għasri). Il-Kunsill irċieva
korrispondenza mingħand it-Transport Malta dwar “Swim Zone” f’Wied lGħasri iżda dan ġie emendat minn dak li kien applika għalih il-Kunsill. IlKunsill innota wkoll l-avviż li deher fil-gazzetta tal-Gvern. Is-Segretarja
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bagħtet emejl lit-TM biex tara jekk din iż-żona tiġix implementata minnhom
stess jew jekk il-Kunsill iridx jinkariga kuntrattur privat. Il-Kunsill qed
jistenna risposta.
36.3.04

Emejl mingħand il-Kav Joe M Attard dwar ktieb ta’ poeżiji li se jippubblika fi
żmien qasir. Dan il-ktieb se jinkludi xi ħaġa dwar l-Għasri u niesu. Hu talab
il-kollaborazzjoni tal-Kunsill. Il-Kunsilliera qablu li jallokaw baġit ta’ €100
għal dan il-għan.

36.3.05

Avviz dwar Kwot No. (GSR/07/2022) Manutenzjoni u żamma ta’ soft area filpjazza tal-Għasri. Il-Kunsill ħareġ sejħa għall-kwotazzjoni. Din tagħlaq nhar
il-Ħamis 26 ta’ Mejju.

36.3.06

Emejl mingħand ir-Reġjun Għawdex dwar Skema Reġjonali – Ambjent 2022
(Underground Waste Collection Systems). Il-Kunsill iddiskuta din il-proposta.
Filwaqt li l-Kunsilliera wrew interess f’dan il-proġett għad irid jinstab post ta’
fejn dawn jistgħu jiġu nstallati.

#

36.4

36.3.07

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

36.3.08

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

36.3.09

Il-Kunsill irċieva avviż dwar id-data ta’ meta ser jingħataw il-Premijiet ta’
Premju Ġieħ l-Artiġjanat Malti. Dan ser isir fit-8 ta’ Lulju. Il-Kunsill kien
għamel nominazzjoni.

36.3.10

Is-Sindku ġibed l-attenzjoni dwar il-bżonn ta’ tranġar ta’ ħajt fi Triq Wied
l-Għasri. Hu qal li dan emerġenza u l-kuntrattur tal-Kunsill għandu jagħmel
dan ix-xogħol urġenti.

Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsilliera:
36.4.01

Il-Kunsillier Sammy Saliba qal li hemm bżonn ta’ tranġar ta’ bankina fi Triq
ta’ Għammar. Hu staqsa wkoll dwar il-patching li kellu jsir fi Triq Wied lGħasri. Is-Segretarja nformatu li l-kuntrattur għadu ma ġabx materjal talpatching u għalhekk dan għadu ma sarx. Sammy Saliba ġibed l-attenzjoni
wkoll dwar stat ħażin ta’ ħitan fi Triq tal-Galina.
Il-Kunsillier Sammy Saliba staqsa wkoll dwar il-pjanta li kellha ssir għallCommunity Centre. Is-Segretarja nformat lill-Kunsill li hi tkellmet malPresident tar-Reġjun kif ġiet mitluba tagħmel fl-aħħar laqgħa dwar l-impjieg
ta’ perit għal dan il-għan. Iżda dan għadu ma kellemiex lura.
Il-Kunsillier Sammy Saliba staqsa hux possibbli li ssir xi attività talKarnival li din is-sena ser isir nhar il-Ġimgħa, Sibt u Ħadd 20-22 ta’ Mejju.
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Iżda, l-Kunsilliera qablu li ma fadalx bizzejjed żmien biex dan jiġi
organizzat.
36.4.02

Il-Kunsillier Salvu Felice Pace qal li jixtieq jikkarifika xi punti mill-aħħar
laqgħa u dan wara li ra t-trasmissjoni tal-laqgħa li għaddiet. Hu jixtieq
jiġbed l-attenzjoni li qatt ma kienet l-intenzjoni tiegħu li jdaħħal xi dubju
dwar jekk is-Sindku għandux fiduċja fis-Segretarju Eżekuttiv. Hu kompla
jgħid li kull ma staqsa kien dwar il-proċeduri li huma msemmija fil-liġi talKunsill. Ġibed l-attenzjoni dwar kif rreaġixxa b’għajjat s-Sindku kif ukoll
b’rimarki partiġġjani li m’għandhomx lok fil-Kunsill.
Il-Kunsillier Salvatore Felice Pace qal li waqt l-aħħar laqgħa tal-Kunsill sSindku stqarr li r-riżenja tiegħu kienet deċizjoni personali li ma taffettwa ‘l
ħadd. Is-Sur Felice Pace qal li hu kif ukoll il-Viċi Sindku ma jaqblux ma
dan għaliex ġew affettwati l-votanti li taw il-vot lill-partit tagħhom (ilmaġġoranza) u allura fdaw l-istess partit bl-amministrazzjoni tal-Kunsill.
Ġew afffettwati kemm hu u kif ukoll il-Viċi Sindku li issa ġew ugwali malpartit minoritarju.
Salvatore Felice Pace qal li rċieva telefonata minn persuna dwar il-ftaħir tasSindku fil-materja ta’ toroq ġodda fl-Għasri. Il-Prim Ministru kien ħabbar
waqt l-għoti tal-ġurament ta’ din il-leġislatura li ser jieħu mill-poteri talKunsilli Lokali l-bini u l-manteniment tat-toroq.
Dwar il-problema li nqalgħet fit-tpoġġija tal-lapida li tikkommemora qassis
li ħadem biex l-Għasri ssir parroċċa, Salvatore Felice Pace jixtieq jiċċara li
hu qatt ma tkellem mal-familja dwar dan wara r-rizenja tas-Sindku mill-PN
iżda kienu huma li avviċcinaw lis-Sur Felice Pace biex jinfurmawh li mhux
ħa jaċċettaw li l-lapida titwaħħal mal-propjetà tagħhom.
Fl-aħħar laqgħa s-Sindku kien talab lis-Sur Felice Pace biex ikun speċifiku
dwar l-asenza tiegħu fil-laqgħat li kien mistieden biex jattendi. Is-Sur Felice
Pace qal li kien hemm mill-inqas żewġ laqgġat għas-Sindki ta’ dawk illokalitajiet li kellhom involviment fil-preparazzjoni tal-viżita tal-Papa
f’Għawdex, kif ukoll żewġ ċelebrazzjonijiet ta’ Jum Għawdex.
L-aħħar punt li qajjem is-Sur Felice Pace kien li fit-trasmissjoni s-Sindku
jinstama jakkużah li hu kellu intenzjonijiet ħziena fl-imġieba tiegħu f’dawn
l-aħħar laqgħat. Is-Sur Felice Pace qal li fl-eta tiegħu li jkun membru talKunsill huwa sagriffiċju u m’għandu l-ebda gwadan personali. Hu sostna li
dan il-Kunsill mhux kostitwit skont ix-xewqa tal-elettorat. Kompla jgħid li
hija fil-kompetenza tal-Kunsill kollu li jaħdem biex issir ġustizzja mal-poplu
tal-Għasri. Fl-opinjoni tiegħu min ħoloq il-problema ma jistax ikun parti
mis-soluzzjoni.
Wara din l-istqarrija s-Sindku qal li mhux ħa jikkumenta, għaliex qal li laħħar laqgħa kienet gambetta. Is-Sindku qal li hu jaħdem ma kulħadd u
mhux għax int ta’ partit jew ieħor. Kif ħadem ma kulħadd fil-passat ħa
jkompli jaħdem ma kulħadd. Dan jagħmlu mhux għax persuna ta’ naħa jew
oħra imma għaliex il-persuna huwa mill-Għasri. F’dan il-ħin il-Kunsillier
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Sammy Saliba staqsa lis-Segretarju Eżekuttiv jekk din id-diskussjoni tistax
issir. Is-Segretarja nformatu li peress li qed jinżamm l-ordni din tista ssir.
Is-Sur Felice Pace qal li hu wkoll jaħdem ma kulħadd kif dejjem għamel
mal-Kunsillier Liza Mintoff. Is-Sindku qal li hu ħa kompli jaħdem ma
kulhadd. Il-Kunsillier Sammy Saliba staqsa lil Kunsillier Salvatore Felice
Pace għaliex hu semma lill-Kunsillier Liza Mintoff biss. F’dan il-ħin
Salvatore Felice Pace qal li anke mal-Kunsllier Sammy Saliba hu jaħdem
tajjeb. Sammy Saliba staqsa jekk hux ħa nkomplu sejrin hekk u l-Kunsillier
Elizabeth Mintoff qalet li fadal sentejn oħra f’din is-sitwazzjoni.
36.4.03

36.5

Il-Kunsillier Elizabeth Mintoff informat lill-Kunsill dwar il-grupp
voluntarju li ġie mwaqqaf mill-Kappillan li jagħti assistenza soċjali lillpersuni fir-raħal. Is-Sinjura Mintoff tagħmel parti minn dan il-grupp. Dawk
il-persuni li għandhom bżonn xi assistenza għandhom jikkuntatjaw lillKappillan.

Approvazzjoni tar-Rapport ta’ Evalwazzjoni:
36.5.01

36.6

GSR/06/2022 Supply and Delivery of one New Electric Panel Van. Il-Kunsill
approva r-rakkomandazzjoni tal-bord ta’ evalwazzjoni dwar l-għoti talofferta.

Proġett: Ġnien Kenn tas-Salvatur
36.6.01
Saret laqgħa on-site mal-kuntratturi kollha nvoluti flimkien mal-periti,
Sindku, Segretarja Eżekuttiva u l-Kunsillier Salvatore Felice Pace. Għandhom
jibdew il-preparamenti kollha sabiex ix-xogħol jibda fil-ġimgħat li ġejjin.
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.

36.7

Attivitajiet
(1) Il-Kunsill ser jerġa jorganizza Logħob Għal Kull Eta’. Din l-attività ser issir
nhar it-Tlieta 7 ta’ Ġunju (festa pubblika). Jekk jiġi mitlub il-Kunsill biex
jieħu ħsieb l-entertainment waqt l-ikla organizzata mill-parroċċa l-Kunsill ser
jaċċetta.
(2) Traditions: Wine, Olive Oil & Honey. Il-Kunsill ġabar kwotazzjoni għattieni band għal din l-attivitá. Il-Kunsilliera approvaw din il-kwotazzjoni. IsSegretarja ser tibda taħdem fuq l-affarjijiet l-oħra inkonnessjoni ma din lattivitá.
Is-Segretarja nformat lill-Kunsill li hi ġiet mitluba mill-Ministeru għal
Għawdex biex tmexxi d-data ta’ din l-attivitá, iżda peress li l-Kunsill kien diġa
għamel booking mal-band dan ma kienx possibbli. Il-Kunsilliera qablu li din
l-attività dejjem għandha tinżamm fiż-żmien tal-festa pubblika talIndipendenza.
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(3) Il-Kunsilliera qablu li fix-xhur tas-sajf għandhom isiru diversi ħarġiet għarresidenti tal-Għasri, fosthom ħarġa għal Malta, ħarġa għal Kemmuna u train
ride.

36.8

Management Report u Risposta
36.8.01 L-ittra ta’ direzzjoni u r-risposta kienu diġa ntbagħtu lill-Kunsilliera. IlKunsilliera qablu mar-risposta li ġiet miktuba mis-Segretarja u għalhekk din ġiet
iffirmata biex tintbagħat lill-Awditur Ġenerali, Direttur Ġenerali u l-awdituri talGvern.

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-iskeda ta’ Pagamenti:

36.9

36.9.01

36.10

Quddiem il-Kunsill tressqet l-iskeda ta’ pagamenti nru 8-36 biex tkun
approvata mill-Kunsill. Kopja ta’ din l-iskeda qed tinhemeż mal-minuti.

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

36.9.01

Il-laqgħa ntemmet fid-21.00 u ġiet aġġornata għal nhar it-Tnejn, 20 ta’ Ġunju
fis-7:00 ta’ filgħaxija.

Konfermati, 20 ta’ Ġunju 2022.

IFFIRMATA
Dr Daniel Attard
Sindku

IFFIRMATA
Rita Mifsud Attard
Segretarju Eżekuttiv
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