Kunsill Lokali

Local Council
L-GĦASRI
MINUTI

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

Laqgħa Nru. 23
Il-Ħamis 18 ta’ Marzu 2021
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

18 ta’ Marzu 2021

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

23.1

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

23.2

Kunsiderazzjoni u approvazzjoni tal-Minuti 8-22.
23.2.01

23.3

Il-minuti tal-Laqgħa Numru 22 ġew ċirkulati minn qabel u għalhekk ittieħdu bħala
moqrija, dawn ġew approvati unanimament.

Komunikazzjoni mis-Sindku u Korrispondenza.
23.3.01

Korrispondenza dwar Premju Żgħażugħ tas-sena 2020 mill-Moviment
Kerygma. Nominazzjonijiet jgħalqu nhar il-Ġimgħa 2 ta’ April. Il-Kunsill
iddeċieda li joħroġ fuljett t’informazzjoni u jitlob nominazzjonijiet mingħand irresidenti tal-Għasri.

23.3.02

Emejl mingħand id-Dipartiment għall-Gvern Lokali dwar ħlasijiet talAwtoritajiet tal-Housing/Lands. Ċekkijiet mhux aċċettati mill-1 t’April.

23.3.03

Ittra mingħand id-Direttorat għas-Servizzi Edukattivi dwar Presidenti Kunsilli
Skolastiċi 2021-22. Il-Kunsill jista’ jinommina persuna għal din il-kariga
għalkemm l-iskola tinsab fl-Għarb. Il-Kunsill iddeċieda li ma jagħmilx nomina.

23.3.04

Direttiva emendata : 13.3 – Corona Virus dwar teleworking. Il-Kunsill ġie
nnotifikat biex talbiet għal teleworking minn uffiċjali u impjegati pubbliċi jiġu
kemm jista’ jkun milqugħa sabiex jittieħdu l-miżuri kontra l-imxija u t-tixrid
tal-Corona Virus (Covid-19).

23.3.05

Kjarifika dwar Direttiva 13.3 mingħand il-Direttur Gvern Lokali. Il-Kunsill
irċieva kjarifika dwar id-Direttiva 13.3 (akar ‘l fuq) li fil-kaz tal-Kunsilli Lokali
l-arranġamenti għandhom jassiguraw li x-xogħol u s-servizz lill-klijenti jibqa’
konsistenti f’kull ħin u jittieħdu l-miżuri kollha ta’ prekawzjoni kontra l-imxija
u t-tixrid tal-Corona Virus.

23.3.06

Rapport mingħand il-Contract Manager dwar il-ġimgħat 5-8 (1 ta’ Frar – 22 ta’
Frar). F’dan ir-rapport kien hemm li fi Triq Wied Sara kien hemm id-drenaġġ
ħiereġ. Dan ġie rraportat mis-Segretarju Eżekuttiv.

23.3.07

Punti biex jiġu diskussi mill-Kunsill qabel il-laqgħa mas-CEO tal-Awtorità talIppjanar li ser issir nhar il-Ġimgħa 9 ta’ April 2021. Il-Kunsilliera qablu li lLocal Plans tal-Lokalità għandhom jiġu approvati mill-Kunsill Lokali. IsSindku għandu jattendi l-laqgħa tar-Reġjun fejn ħa jiġu diskussi dawn il-punti.
P a ġ n a 2 minn 5
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23.3.08

Ċir AKL 2021/014 – Group Life Policy. Il-Kunsilliera qablu ma din lassigurazzjoni u li din tista tiġi offruta lill-ħaddiema tal-Kunsill ukoll.

23.3.09

Korrispondenza mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali dwar offerta tal-Ġbir ta’
Skart. Il-Kunsill ġie nformat li l-Kunsill għandu joħroġ sejħa għall-offerti għasservizz tal-ġbir ta’ skart domestiku peress li l-kuntratt attwali jiskadi fl-aħħar
t’Ottubru 2021. Biex toħroġ din l-offerta d-Dipartiment talab min ser ikun fuq
il-bord t’evalwazzjoni. Il-Kunsilliera qablu li jintagħżlu persuni li ntużaw filpassat jekk possibbli. Għalhekk ġew maħturi: l-Avukat, Joshua Grech, Fabian
Galea u l-Inginier Mario Cauchi.

23.3.10

Aġġornament tal-lista tat-toroq tal-Kunsilli Lokali. Dan sabiex ir-Reġjun
joħroġ sejħa għal ġbir tal-iskart domestiku. Matul is-sena 2022 ser toħroġ
offerta għas-servizz ta’ Ġbir ta’ Skart mir-Reġjun Għawdex għall-Kunsilli
Għawdxin kollha. Għal dan il-għan il-Kunsill għandu jirrevedi l-lista li
ntbgħatet lill-Kunsill dwar it-toroq fil-lokalità tal-Għasri. Din il-lista ser
tingħata lill kull kunsillier.

23.3.11

Emejl mingħand id-Direttur tal-MIEMA (Malta Intelligent Energy
Management Agency) dwar proġett bl-isem ta’ “Greenchange” taħt ilprogramm Ewropew LIFE flimkien ma’ sħab mill-Italja. Il-MIEMA qed titlob
lill-Kunsilli biex jiffirmaw Patt għall-Agrobiodiversita’ għal Għawdex fi ħdan
il-proġett “Greenchange”. Il-Kunsill tal-Għasri ser jiffirma dan id-dokument
wara li kkonsulta mar-Reġjun Għawdex u ngħata din id-direzzjoni.

23.3.12

Direttiva 1/2021 Proċedura ġdida dwar l-Ingaġġ ta’ Segretarju Eżekuttiv ma’
Kunsill Lokali jew Reġjonali. Il-Kunsill irċieva struzzjonijiet ġodda ta’ kif jiġi
impjegat Segretarju Eżekuttiv mal-Kunsill.

23.3.13

Korrispondenza mingħand l-Awtorita tal-Ippjanar dwar PA/01443/21 Proposed
Recreational Garden. Is-Segretarja nformat lill-Kunsill li hemm fondi tadDevelopment Planning Fund li l-Kunsill jista’ juża għal dan il-għan. Il-Kunsill
jista jorbot dawn il-fondi b’applikazzjoni. Il-Kunsilliera qablu li tintbagħat din
l-applikazzjoni.

23.3.14

Is-Sindku u s-Segretarja għandhom laqgħa mal-koordinatur tal-programm talErasmus + biex naraw il-possibilitajiet li l-Għasri jieħu sehem.

23.4 Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsillieri;
23.4.01

Il-Kunsillier Salvatore Felice Pace ta rendikont ta’ l-aħħar laqgħa tar-Reġjun ta’
Għawdex. F’din il-laqgħa ġew diskussi l-iżviluppi li qed isiru f’Għawdex b’mod
partikolari l-proġett li ssemma dan l-aħħar f’San Lawrenz fuq Sit Natura 2000.
Is-Sindki taw is-sapport tagħhom biex joġġezzjonaw għal dan il-proġett propost.
Is-Sur Felice Pace semma wkoll it-talba biex il-Kunsilli jingħataw fondi għallispejjez li qed jagħmlu l-Kunsilli biex joġġezzjonaw għal dawn lapplikazzjonijiet.

23.4.02

Il-Viċi Sindku qal li għandu jsir studju dwar il-Pjazza biex il-Kunsill ikun jista’
jagħmel tisbiħ ħolistiku flimkien mal-entratura tal-Għasri. Ġie diskuss li lP a ġ n a 3 minn 5
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Kunsill jagħmel sejħa għall-isbaħ disinn. Din l-idea ntogħġbot mill-Kunsilliera u
s-Segretarja għandha tieħu ħsieb biex issir.

23.5

23.4.03

Il-Kunsillier, Sammy Saliba ġibed l-attenzjoni dwar it-Triq ta’ Wied il-Mielaħ.
Hu qal li nbena ħajt kbir u wara qed jintrema t-terrapien. Talab biex il-Kunsill
jara dan għandux permess. Barra hekk qal li din it-Triq għandha bżonn patching.

23.4.04

Is-Segretarja nformat lill-Kunsilliera li l-ħaddiema talbu li jinxtara “grass cutter”
ieħor sabiex ikunu jistgħu jaqtu l-ħaxix ħażin żewġ persuni fl-istess ħin. IlKunsill approva x-xiri ta’ dan.

23.4.05

Inġibdet l-attenzjoni dwar is-saqaf tal-bus shelter li hemm fil-pjazza. Il-Kunsill
ilu jitlob lill-Gvern Ċentrali biex din titranġa iżjed minn sena. Il-Kunsilliera qablu
li s-saqaf għandu jitneħħa mill-kuntrattur tal-Kunsill u s-saqaf il-ġdid isir miżżingu.

Applikazzjonijiet tal-Iskemi;
23.5.01

(a) Kulturali;
(i) Gozo Cultural Events Fund - Il-Kunsill jista japplika għall-attività li
ssir f’Settembru bil-kundizzjoni li din l-attività ssir biss jekk il-miżuri
kontra l-imxija u t-tixrid tal-Corona Virus (Covid-19) jippermettu ;
(ii) Skema għall-Attivitajiet Kulturali Annwali 2021 (SPI/SCI/3/2021); IlKunsill ser japplika biex jagħmel kalendarju għas-sena 2022 li jinvolvi r-residenti
tal-lokal. Din saret fis-sena 2020 u kienet suċċess iżda l-fondi kienu limitati.
B’aktar fondi dan il-kalendarju jista jsir ta’ kwalita ferm aħjar.
(iii) Skema Reġjonali – Kultura Għawdex 2021 Peress li din l-applikazzjoni
tagħlaq f’ nofs Awissu din ser tiġi diskussa aktar il’ quddiem.
(b) Skema Reġjonali Ambjent 2020 -Reġjun Għawdex; Peress li din lapplikazzjoni tagħlaq f’ nofs Awissu din ser tiġi diskussa aktar il’ quddiem.
(c) Finanzjament għal żvilupp u titjib fil-kundizzjoni tal-Playing Fields filLokalitajiet f’Malta u Għawdex. (SPI/SCI/2/2021). Il-Kunsill għandu japplika
għal din l-iskema biex jieħu fondi fuq parti mill-kostruzjoni u apparat peress li lfondi tal-Awtorità tal-Ippjanar mhux ħa jagħmlu tajjeb għal kollox.
(d) LESA – Proġetti fil-Komunitajiet. Għal dan il-proġett il-Kunsill ser japplika
biex jagħmel l-uffiċċju tal-Kunsill aċċessibbli u dan jinkludi lift li għandu jiġi
ġġenerat minn panelli solari. Għalhekk il-Kunsill ser japplika għall-Proġetti ta’
Aċċessibiltà u Enerġija Alternattiva.

P a ġ n a 4 minn 5
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23.6

23.7

Applikazzjonijiet tal-Awtorita’ tal-Ippjanar fl-Għasri.
23.6.01

PA/01461/21 ‘Dar is-Seqer, Wied Tas-Seqer. To sanction alterations to poultry
farm approved in PA/6858/03 and to construct an additional poultry shed’. IlKunsill mhux ħa jagħmel oġġezzjoni għal din l-applikazzjoni.

23.6.02

PA/05466/20 – ‘Site at, Ta’ L-Imdawra, Għasri. To construct agricultural store
and reservoir’. Dan il-permess ġie approvat mill-Awtorità tal-Ippjanar.

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Iskeda ta’ Pagamenti;
23.7.01

23.8

Quddiem il-Kunsill tressqet l-iskeda ta’ pagamenti nru 8-23 biex tkun
approvata mill-Kunsill. L-iskeda kif ippreżentata ġiet aċċettata millKunsill. Kopja ta’ din l-iskeda qed tinhemeż mal-minuti.

Tmiem tal-Laqgħa u data tas-seduta li jmiss.
23.08.01

l-laqgħa ntemmet fid-9.15 p.m. u ġiet aġġornata għal nhar il-Ġimgħa 16 ta’ April
fis-7:00 ta’ filgħaxija.

Konfermati, il-Ħamis 18 ta’Marzu 2021.
IFFIRMATA
Dr Daniel Attard
Sindku

IFFIRMATA
Rita Mifsud Attard
Segretarju Eżekuttiv

P a ġ n a 5 minn 5
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