Kunsill Lokali

Local Council
L-GĦASRI
MINUTI

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

Laqgħa Nru. 38

It-Tnejn 18 ta’ Lulju 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-7:30 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

Benjamin Zammit

-Ambaxxatur taż-żgħażagħ

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

18 ta’ Lulju 2022

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

38.1

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

38.2

Kunsiderazzjoni u approvazzjoni tal-Minuti 8-37.
38.2.01

38.3

Il-minuti tal-Laqgħa Numru 37 ġew ċirkulati minn qabel u għalhekk ittieħdu
bħala moqrija, dawn ġew approvati unanimament.

Komunikazzjoni mis-Sindku u Korrispondenza.
38.3.01

Il-Kunsill irċieva ittra mingħand “Water Services Corporation” dwar konsum
eċċessiv fil-latrini pubbliċi fil-pjazza fil-ħinijiet ta’ filgħaxija. Is-Segretarja
qalet li hi nformat lill-kuntrattur dwar dan u talbitu biex ikun ċert li bil-lejl illatrini jkunu magħluqin. Il-Kunsilliera Elizabeth Mintoff qalet li kien hemm
residenti oħra fil-pjazza li rċevew l-istess ittra.

38.3.02

Il-Kunsill approva u ffirma l-kuntratt għall-manutezjoni tas-“soft area” filpjazza. Dan wara li l-Kunsill kien ħareġ sejħa għall-kwotazzjoni. Kien hemm
offerta waħda biss. Dan il-kuntratt għandu jibda immedjatament.

38.3.03

Ċir AKL 202/070 Ħruġ ta’ permessi mill-Kunsilli Lokali. Il-Kunsill irċieva
notifika mingħand l-Assoċjazzjoni dwar il-ħruġ ta’ No Parking Signs.

38.3.04

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 tinsab tikber f’Għawdex. Hu
talab sabiex il-Kunsill jagħmel talba lill-ERA sabiex l-Oleandru u Qasab li jinsab
madwarha jitneħħew.

38.3.05

Emejl mingħand Francesco Grech (Reġjun Għawdex dwar introduzzjoni għallistrateġija Kulturali t’Għawdex. Laqgħa nhar l-Erbgħa 27 ta’ Lulju fl-Għarb. IlKunsilliera kollha huma mistiedna.

38.3.06

Ċirkulari AKL2022/64 – Group Life Policy – Membri Eletti. Il-Kunsill approva
dan il-ħlas għal din il-policy. Erba’ mill-Kunsilliera huma eliġibbli.

38.3.07

Ċirkulari SPI/SCI/6/2022 – Fond ta’ Manutenzjoni u Sostenn ta’ Proġetti
Infrastrutturali Maġġuri li ġew imwettqa mill-Gvern Ċentrali.

38.3.08

Cir AKL 2022/063 Żjara mill-President tal-Kunsill Ewropew 22/07/2022 Meet
& Greet.
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38.3.09

Emejl mingħand Fabian Galea (Regjun Għawdex) dwar Local Council Youth
Ambassadors and Youth Organisations : WhatsUp ! A celebration to
commemorate the European Year of Youth!

38.3.10

Emejl mingħand Francesco Grech Cultural Officer Gozo Region dwar possibilità
tal-Festival Mediterranju tal-Letteratura f’Għawdex.

38.3.11

Emejl mingħand Francesco Grech dwar Gozo Regional Culture Committee. IlKunsill innomina lis-Sur Lino Xerri biex jirrapreżenta lill-lokalità tal-Għasri.

38.3.12

Ittra mingħand it-Tribunal ta’ Reviżjoni ta’ l-Ambjent u l-Ippjanar dwar
applikazzjoni PA/03585/21. To sanction the change of part of disused licensed
pig farm to a Class 5A Carpenter’s Shop. Is-Sindku qal li din l-applikazzjoni hija
eżempju ċar ta’ dawn l-applikazzjonijiet li qed isiru għall-sheep farms u chicken
farms. Din l-informazzjoni ġiet mgħoddija lil dak il-grupp ta’ nies li qed jgħinu
lill-Kunsill fl-oġġezzjonijiet.

38.3.13

Korrispondenza mingħand il-Local Government Division dwar Accumulation of
Vacation Leave from 2022-2023. Il-Kunsill approva li s-Segretarju Eżekuttiv
iżżomm nofs il-leave tas-sena 2022 għas-sena 2023.

38.3.14

Ċirkulari Numru SPI/SCI/8/2022 – Espressjoni ta’ interess - Finanzjament Milied
2022. Il-Kunsill għandu japplika.

38.3.15

Ċirkulari Numru SPI/SCI/7/2022 – Espressjoni ta’ interess – World Cleanup The
World Campaign 2022. Il-Kunsill għandu japplika biex inaddaf il-bajja ta’ Wied
l-Għasri.

38.4 Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsillieri;
38.4.01

Il-Kunsillier Salvatore Felice Pace qal li hemm kwistjoni għaddejja dwar il-ġbir
ta’ skart mid-djar. Din kellha tiġi diskussa waqt il-laqgħa tar-Regjun Għawdex.
Hu staqsa lis-Sindku jekk kienx preżenti għal din il-laqgħa. Is-Sindku qal li ma
attendiex il-laqgħa. Is-Segretarja għandha titlob lir-Reġjun x’ġie diskuss waqt illaqgħa dwar dan is-suġġett.

38.4.02

Il-Kunsillier Salvatore Felice Pace qal li kien hemm laqgħa mas-Segetarju
Parlamentari responsabbli mill-Kunsill Lokali, l-Onorevoli Alison Zerafa
Civelli. Hu attenda din il-laqgħa. Waqt din il-laqgħa ġie diskuss il-bżonn li
jkun hemm Project Manager inkarigat mill-Gvern Ċentrali meta jkun hemm
xogħol li jkun qed isir mill-Gvern Ċentrali peress li jinħolqu ħafna diffikultajiet
u problemi li l-Kunsill ma jkunx jaf dwarhom. Fil-preżent fl-Għasri qed isiru lbini ta’ ħitan tas-sejjieħ fi Triq Wied Sara u din it-triq qed tkun magħluqa miżżewġ naħat. L-ilmenti mir-residenti qed jaslu l-Kunsill, meta l-Kunsill mhux
ikun avżat bix-xogħlijiet.

38.4.03

Il-Kunsillier Sammy Saliba qal li hu tkellem mal-President tar-Reġjun kif ukoll
mal-President tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali dwar il-biċċa art li jixtieq
jikseb il-Kunsill. Dawn għandhom jagħmlu laqgħa ma’ uffiċċjali tal-Awtorità
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tal-Ippjanar biex jaraw kif tista tiġi żviluppata. Is-Segretarja nformat lill-Kunsill
li diġa saret laqgħa (online) ma’ uffiċjal tal-Awtorità tal-Ippjanar fejn kienu
preżenti l-perit u l-Kunsillier Salvatore Felice Pace. Għalhekk dawn għandhom
jitkellmu mal-perit inkarigat. Is-segretarja għandha tibgħat id-dettalji tal-perit
lill-Kunsillier Sammy Saliba.

38.5

38.4.04

Il-Kunsillier Sammy Saliba qal li hemm bżonn ta’ tranġar tat-triq taħt il-fanal
magħruf bħala tax-xtut. Irid jinbenna l-ħajt u titqaxxar it-triq mit-trab.

38.4.05

Il-Viċi Sindku Emanuel Mintoff issuġġerixxa li ssir laqgħa bejn it-tlett entitajiet
tal-Għasri: il-Kunsill, il-Kappillan u l-voluntiera. Hu qal li għalkemm it-tlett
entitajiet għandhom lill-Għasri għal qalbhom mhux qed ikun hemm
koordinazzjoni biżżejjed bejniethom. Il-Kunsilliera kollha qablu ma dan issuġġeriment u ġie deċiż data u ħin għal din il-laqgħa.

Aġġornament tal-proġetti tal-Kunsill:
38.5.01

Ġnien Kenn Tas-Salvatur. Ġie ffirmat il-kuntratt tad-dwal. Il-Kuntrattur taxxogħlijiet informa lis-Segretarja li x-xogħol ser jitkompla fil-jiem li ġejjin. Ilkuntrattur tal-play equipment informa lill-Kunsill li l-apparat wasal u qed jistenna
mingħand il-Kunsill. Il-Kunsill għażel mill-kwotazzjonijiet li ġabar għall-banner
li trid titwaħħal fuq is-sit tax-xogħol.
Il-Kunsill irċieva estenzjoni għall-proġett mingħand l-Ambjent Malta.

38.05.02

38.6

Triq Wied Sara. Beda x-xogħol ta’ bini tal-ħitan tas-sejjieħ fi Triq Wied Sara.
Dan ix-xogħol qed isir mill-Ministeru għal Għawdex.

Attivita ta’ Traditions: Wine, Olive Oil & Honey;
38.6.01

Il-Kunsill irċieva konferma mingħand il-kantant magħruf Ivan Grech bħala
“Special Guest” iżda l-ħlas tiegħu kien ‘l fuq mill-baġit tal-Kunsill. Il-Kunsillier
Sammy Saliba rnexxilu jġib aktar fondi mill-Ministeru għal Għawdex għal dan ilgħan.

38.6.02

Ġiet diskussa l-possibbiltà li jkun hemm wirja ta’ pittura kif sar fil-passat waqt lattivita ta’ Traditions. Din kienet saret fiċ-Ċentru Parrokkjali. Jekk il-Kappillan
jaqbel tista terġa ssir. Is-Segretarja ssuġġerit li jkun hemm artisti oħra li jieħdu
sehem preferibilment minn persuni minn l-Għasri. Is-Sindku qal li jridu jkunu
artisti ta’ livell. Ir-residenti għandhom jiġu nformati b’dan.
Il-Kunsillier Sammy Saliba qal li hu tkellem mal-Kappillan biex jkun hemm wirja
ta’ għodod antiki fil-garaxx tal-parroċċa. Hu lest li jieħu ħsieb din il-wirja.

38.06.03

Il-Kunsill għamel talba għall “expression of interest” għal parti tal-attività li
tikkonċerna “wine , olive oil & honey”. Il-Kunsill irċieva applikazzjoni waħda
biss. Din mingħand id-ditta li ħadet sehem fil-passat. Il-Kunsilliera qablu li din
il-kumpanija tieħu sehem iżda trid issir laqgħa mal-kumitat voluntarju biex tiġi
diskussa aktar.
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Il-Kunsilliera qablu li jista jkun hemm aktar minn ditta waħda li jieħdu sehem
f’din is-sezzjoni tal-attività.
38.6.04

Il-Kunsillier Salvatore Felice Pace qal li l-wirja “On the Road” suppost tkun lesta
sa Settembru u din tista tkun parti mill-attrazzjonijiet fl-attività ta’ ‘Traditions’.

38.7 Dawl fil-Pjazza.
38.7.01

Is-Sindku qal li hemm bżonn dwal biex tixgħel il-faċċata tal-knisja. Il-Kunsillier
Sammy Saliba ġibed l-attenzjoni li l-Kappillan diġa għandu kollox lest biex
japplika fi skema maħruġa mill-Ministeru għal Għawdex għal dan il-għan. IlKunsillier għandu jiġi nformat meta tinfetaħ din l-iskema biex il-Kappillan
japplika.
Is-Sindku ċċara li hu kien qed jirreferi għad-dwal tal-festa. Ma ttieħdet l-ebda
deċizjoni.

38.8

Tranġar ta’ Toroq.
38.8.01

38.9

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-iskeda ta’ pagamenti; u
38.9.01

38.10

Is-Sindku qal li hemm bżonn li jitranġa l-passaġġ fil-wied ta’ quddiem fejn hemm
il-bring in sites. Il-ħajt irid jinbena u l-passaġġ jitnaddaf. Il-kuntrattur għandu
jagħti kwotazzjoni għal dan ix-xogħol.

Quddiem il-Kunsill tressqet l-iskeda ta’ pagamenti nru 38-8 biex tkun
approvata mill-Kunsill. L-iskeda kif ippreżentata ġiet aċċettata mill-Kunsill.
Kopja ta’ din l-iskeda qed tinhemeż mal-minuti.

Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss.
38.10.01

Il-laqgħa ntemmet fid-9.00 p.m. u ġiet aġġornata għal nhar il-Ħamis, 25 ta’
Awwissu fis-7:00 ta’ filgħaxija.

Konfermati, il-Ħamis, 25 ta’Awwissu 2022.

IFFIRMATA
Dr Daniel Attard
Sindku

IFFIRMATA
Rita Mifsud Attard
Segretarju Eżekuttiv
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