Kunsill Lokali

Local Council
L-GĦASRI
MINUTI

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

Laqgħa Nru. 37

It-Tnejn 20 ta’ Ġunju 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

20 ta’ Ġunju 2022

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

37.1

Qari ta’ l-ittri ta’ apoloġiji;
37.1.01 n/a

37.2

Kunsiderazzjoni u approvazzjoni tal-Minuti 8-26.
37.2.01

37.3

Il-minuti tal-Laqgħa Numru 36 ġew ċirkulati minn qabel u għalhekk ittieħdu
bħala moqrija, dawn ġew approvati unanimament.

Komunikazzjoni mis-Sindku u Korrispondenza.
37.3.01

Emejl mingħand Heidi Grech tal-EcoGozo dwar cat houses. Is-Segretarja
għamlet talba sabiex il-lokalita’ tal-Għasri tiġi nkluża f’din il-lista. Din it-talba
ġiet aċċettata. Din ser tiġi nstallata fi Triq tal-Fanal.

37.3.02

Emejl mingħand il-Ministeru għal Għawdex dwar program ta’ avvenimenti għal
European Mobility Week bejn il-Ġimgħa 16 ta’ Settembru sal-Ħamis 22 ta’
Settembru. Il-Kunsill ġie mistieden jagħmel il-proposti tiegħu.

37.3.03

Emejl mingħand ir-Reġjun Għawdex dwar Artist Directory Gozo. Il-Kunsill
irċieva korrispondenza sabiex il-Kunsilli jiġbru nformazzjoni dwar artisti fillokalitajiet tagħhom biex isir reġistru. Il-Kunsilliera qablu li din it-talba
għandha tasal għand ir-residenti permezz tas-social media kif ukoll avviż fuq illeaflet tal-Kunsill.

37.3.04

Emejl mingħand Alfred E Baldacchino dwar is-siġra tas-Sebuqa li hemm f’Wied
l-Għasri. Din hija l-unika siġra tal-ispeċi tagħha li tinstab tikber f’Għawdex. Hu
talab sabiex il-Kunsill jagħmel talba lill-ERA sabiex l-Oleandru u Qasab li jinsab
madwarha jitneħħew.

37.3.05

Ċirkulari 5/2022 – Kjarifiċi dwar il-Ftehim Kollettiv għas-Segretarji Eżekuttivi.

37.3.06

Ċirkulari SPI/SCI/5/2022 – Finanzjament għal xogħlijiet ta’ manutenzjoni fuq
funtani fil-lokalitajiet f’Malta u Għawdex.

37.3.07

Ċirkulari 06/2022 – Skedi tal-Pagamenti għall-użu tal-Compliance Unit.

37.3.08

Talba għall-informazzjoni mingħand il-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u
Gvern Lokali. Is-Segretarja Eżekuttiva rrispondiet bl-informazzjoni.

37.3.09

Emejl mingħand il-Perit Stephen Micallef dwar kwotazzjonijiet għall-surveys ta’
Triq Ta’ Għammar u Triq il-Knisja. Dawn jammontaw għal prezz €2450. IlP a ġ n a 2 minn 5
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Kunsilliera approvaw dawn il-kwotazzjonijiet iżda talbu li jkollhom konferma
dwar għal kemm żmien jibqu tajbin dawn is-surveys. Jekk jibqu tajbin għal talinqas sentejn dawn għandhom isiru.
37.3.10

Il-Kunsill irċieva talba mingħand Solid Productions li jixtieq permess għallfilming (ma’ ITV France) f’Wied l-Għasri. Għal dan il-għan talbu biex il-bajja
tkun magħluqa għall-pubbliku fit-22 u 23 ta’ Ġunju bejn is-7.30 u 8.30 ta’
filgħodu. Filwaqt li l-Kunsill ma jsibx oġġezzjoni din it-talba hija soġġetta ġħallpermessi u liċenzji kollha meħtieġa.

37.3.11

Is-Sindku ssuġġerixxa li l-Kunsill joħroġ sejħa għall-offerti għall-kostruzzjoni ta’
bankini u din għandha tkun bil-metru kwadru. Hu qal li hemm postijiet li wieħed
ma jistax jgħaddi b’siġġu tar-roti u pram. Inġibdet l-attenzjoni li dan mhux dejjem
possibbli li jitranġaw peress li l-bini mhux kollu mibni fuq l-istess livell.

37.3.12

Il-Kunsill irċieva permess mingħand it-Transport Malta għall-installazzjoni ta’
speed humps fi Triq Wied l-Għasri. Dawn iridu jiġu mmarkati fejn ser isiru ħalli
jsir il-kejl biex jinxtraw.

37.3.13

Il-Kunsill ġie nformat li kien hemm offerta waħda biss għall-manutenzjoni tassoft area fi Pjazza s-Salvatur. Din tinkludi t-tħawil ta’ fjuri 4 darbiet fis-sena kif
ukoll tisqija ta’ darba fil-ġimgħa. Il-prezz ta’ dan huwa 2668.00. Il-Kunsilliera
qablu li din l-offerta tiġi aċċettata u li jibda x-xogħol kemm jista’ jkun malajr.

37.3.14

Is-Sindku ssuġġerixxa li ssir ħarġa għal Malta (weekend break) fil-Mosta. Għal
dan il-għan ser ikellem lill-Kappillan.
Barra din il-ħarġa l-Kunsill qed jippjana dawra fuq it-train (Marsalforn u Xlendi)
kif ukoll ħarġa għal Kemmuna. Dawn iridu jiġu ppjanati wara li nitkellmu malkumitat sabiex ma jsirux fl-istess ġranet jew ġranet viċin ta’ attivitajiet tagħhom.

37.4 Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsillieri;
37.4.01

Il-Kunsillier Sammy Saliba staqsa dwar it-talba biex jitranġa l-ħajt. Is-Segretarja
informatu li t-talbiet li kien għamel fl-aħħar laqgħa nbagħtu lill-Ministeru.
Wieħed minnhom ġie approvat.

37.4.02

Kien hemm qbil li l-offerta ta’ bini ta’ ħitan tas-sejjieħ fi Triq il-Ġonna titkompla
kif ukoll l-offerta ta’ disinn tal-pjazza.

37.4.03

Il-Viċi Sindku staqsa x’kien sar mit-talba tal-Kunsill dwar l-ismijiet ġodda ta’
toroq li m’għandhomx isem (Triq il-Qadima u Triq il-Ġdida). Is-Segretarja
għandha tibgħat reminder lill-Kumitat tal-Ismijiet fi ħdan il-Ministeru għal
Għawdex.

37.4.03

Il-Kunsillier Salvatore Felice Pace staqsa lis-Sindku għaliex hu ma kienx
prezenti għall-pontifikal kif ukoll għall-quddiesa ta’ lejliet il-festa meta kien
hemm il-logutenent Gran Mastru tal-Kavallieri tas-Santu Sepulkru fl-okazzjoni
tal-miet sena tal-parroċċa. Is-Sindku qal li kien maqbud bix-xogħol.
P a ġ n a 3 minn 5
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37.5

Approvazzjoni tar-Rapport ta’ Kull Kwart (Jan-Mar);
37.5.01

37.6

Il-Kunsill ġie ppreżentat ir-rapport ta’ kull kwart (Jannar-Marzu 2022) maħdum
mis-Segretarja flimkien mal-accountant tal-Kunsill. Dan id-dokument kien diġa
tqassam u għalhekk il-Kunsilliera kienu diġa rawħ. Ir-rapport ġie approvat
unanimament.

Proġett: Ġnien Kenn tas-Salvatur;
37.6.01

Il-Kunsill qed jistenna l-kuntrattur jibda x-xogħlijiet. Dan ingħata l-ordni biex
jibda immedjament.

37.7 Attività ta’ Traditions f’Settembru;
37.7.01

Il-Kunsill talab għall-kwotazzjonijiet għad-dawl, sound u play area fl-attività ta’
Traditions. Il-Kunsilliera għażlu l-kwotazzjonijiet skont il-bżonnijiet tal-bands
(sound) u għażlu l-aktar vantaġġjuzi għad-dawl u play area.
Il-Kunsill applika għall-fondi taħt l-iskema tal-Ministeru għal Għawdex talKultura u ngħata €7,500. Din l-attività ser tiġi tiswa madar €14,000.
Ġie diskuss l-area tal-inbid, żejt taż-żebbuġa u għasel. Dan irid isir minn ditta
professjonali sabiex barra li jkun hemm il-prodotti jkun hemm ukoll tagħrif dwar
kif isiru dawn il-prodotti. Is-Segretarja nformat lill-Kunsill li wieħed millmembri tal-Kumitat qal li din in-naħa ser jieħdu ħsiebha huma wkoll. Il-Kunsill
ma qabilx ma din il-proposta u iddeċieda li joħroġ sejħa “expression of interest”.

37.8

Ambaxxatur taż-żgħażagħ;
37.8.01

37.9

Kien hemm żewġ applikazzjonijiet minn żgħażagħ għall-pożizzjoni ta’ Ambaxxatur taż-żgħażagħ. Din il-pożizzjoni ttelgħet bil-polza. Ir-rebbieħ huwa
Benjamin Zammit.

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-iskeda ta’ pagamenti; u
37.9.01

Quddiem il-Kunsill tressqet l-iskeda ta’ pagamenti nru 37-8 biex tkun
approvata mill-Kunsill. L-iskeda kif ippreżentata ġiet aċċettata mill-Kunsill.
Kopja ta’ din l-iskeda qed tinhemeż mal-minuti.

P a ġ n a 4 minn 5
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37.10

Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss.
37.10.01

Il-laqgħa ntemmet fid-9.00 p.m. u ġiet aġġornata għal nhar it-Tnejn, 18 ta’ Lulju
fis-7:00 ta’ filgħaxija.

Konfermati, it-Tnejn, 18 ta’ Lulju 2022.
IFFIRMATA
Dr Daniel Attard
Sindku

IFFIRMATA
Rita Mifsud Attard
Segretarju Eżekuttiv

P a ġ n a 5 minn 5
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