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21 ta’ Marzu 2022

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

34.1

Qari ta’ l-ittri ta’ apoloġiji;
34.1.01

34.2

Kunsiderazzjoni u approvazzjoni tal-Minuti 8-33.
34.2.01

34.3

Ma kienx hemm ittri ta’ apoloġija.

Il-minuti tal-Laqgħa Numru 33 ġew ċirkulati minn qabel u għalhekk
ittieħdu bħala moqrija, dawn ġew ikkoreġuti u approvati unanimament.

Komunikazzjoni mis-Sindku u Korrispondenza.
34.3.01

Ittra mingħand is-Sindku dwar riżenja mill-Partit Nazzjonalista b’effett mis27 ta’ Frar. Fl-ittra qal li hu ser jibqa kandidat indipendenti

34.3.02

Talba għal bozza fi Triq tal-Fanal. Il-Kunsilliera approvaw li titwaħħal
bozza kif ġiet mitluba. It-talba għandha tintbagħat lill-Inġinier għallkunsiderazzjoni u approvazzjoni.

34.3.03

Emejl mingħand Norman Mifsud (Human Resources Manger ELC). Il-Kunsill
ġie nformat li mit-30 t’April l-ELC mhux ħa tkompli bil-ħidma tagħha u
għalhekk il-Kunsill irid jagħmel l-arranġamenti meħtieġa sabiex tinżamm issoft area li tinsab fi Pjazza s-Salvatur. Din is-sejħa għandha tinħareġ fuq illeaflet tal-Kunsill.

34.3.04

Emejl mingħand Vanessa Lupi (Frank Salt Real Estate Ltd.). Dawn għamlu
proposta sabiex jagħmlu sinjali tat-toroq ħdejn zebra crossings u kantunieri
perikolużi. Għamlu proposti wkoll biex jikkollaboraw fil-manutenzjoni f’
ġonna żgħar u spazji miftuħa. Il-Kunsill huwa nteressat iżda għandna bżonn
aktar informazzjoni.

34.3.05

Il-Kunsill ħa fondi sabiex jagħmel il-kalendarju tas-sena 2022(SCI/SPI/3
2021). Dawn il-fondi jinkludu l-għoti ta’ tifkira lil kull min ipparteċipa.
Minħabba r-restrizzjonijiet tal-pandemija din l-attività ma saritx. Il-Kunsill qed
jiġi mistoqsi meta ser issir din il-premjazzjoni. Il-Kunsilliera qablu li din lattività għandha ssir fi żmien il-festa f’waħda mill-attivitajiet li jsiru millKunsill.

34.3.06

Il-Kunsill irċieva korrispondenza mingħand Transport Malta fejn ġie avżat
sabiex ma jinħarġux permessi ta’ għeluq ta’ toroq jew ta’ trinek nhar is-Sibt 2
t’April minħabba ż-żjara tal-Papa f’Għawdex.
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34.3.07

Emejl mingħand Maria Anna Farrugia (Event Co-ordinator Cultural Heritage
Directorate). Il-Kunsill ġie avżat biex ma jinħarġux permessi għall-attivitajiet
bejn l-1 u t-3 t’April qabel ma jiġu approvati mill-istess Direttorat. Il-Kunsill
irċieva emejl ukoll mill-istess Direttorat sabiex isiru arbli u bnadar fit-triq
prinċipali (fejn is-siġra). Għal dan il-għan saret laqgħa fil-Ministeru għal
Għawdex.

34.3.08

Rapport Finali – Skema Reġjonali – Libreriji fil-Lokalità 2021. Il-Kunsill
applika u ngħata fondi (€3,500). Dawn il-fondi ġew utiliżżati biex jinxtraw
siġġijiet ġodda (stackable), xkaffar u mwejjed.
Il-Kunsill kien talab
kwotazzjonijiet għal dawn l-oġġetti.

34.3.09

Rapport Finali – Skema Reġjonali – Kultura Għawdex 2021. Il-Kunsill
applika u rċieva fondi taħt din l-iskema għat-tiżjin u attività tal-Milied.
Liema ammonti kienu ta’ €5,100. Il-Kunsill fadallu €4,900 taħt din liskema. Dawn jistgħu jintużaw għall-attivitajiet ta’ Traditions.

34.3.10

Ċirkulari Numru SPI/SCI/3/2022 Skema dwar Restawr ta’
Postijiet/Monumenti Storiċi f’Malta 2022/2023. Din l-applikazzjoni mhix
għall-Kunsilli Għawdxin.

34.3.11

Ċirkulari 03/22 – Elezzjoni Ġenerali 26 ta’ Marzu 2022 – L-uffiċċji talKunsilli ngħataw struzzjonijiet sabiex ma jiftħux u ma jidħol ħadd fluffiċċju fil-ġurnata tal-Elezzjoni Ġenerali. Il-Kunsilliera flimkien malħaddiema tal-Kunsill ġew informati b’dan.

34.3.12

Ċir AKL 2022/028 Infurzar mill-ERA relatat mal iBins.

34.3.13

Rapporti ta’ evalwazzjoni tal-art fi Triq tal-Fanal fejn il-Kunsill ser jagħmel
area ta’ rikreazzjoni. Jidher li fl-ewwel evalwazzjoni kien hemm żball ta’
madwar 100 metru fil-kejl ta’ l-art.

34.3.14

Emejl mingħand Dr. Marlene Cini, Segretarja Kumitat għall-Ismijiet tatToroq għal Għawdex. Il-Kunsill talab sabiex it-triq li hija magħrufa bħala
Triq il-Qadima tingħata dan l-istess isem uffiċċjalment, iżda l-Kumitat tatToroq approva isem ġdid Triq iż-Żenqa ta’ fuq il-Lunzjata. Il-Viċi Sindku,
Emmanuel Mintoff qal li hemmhekk fil-passat kien jissejjaħ fuq il-Lunzjata
għaliex kien hemm kappella tal-Lunzjata. Jgħidu li n-niċċa li hemm filWesgħa Dun Ġużepp Buttigieg kienet orinarjament fl-imsemmija kappella.
Il-Kunsilliera qablu li din l-informazzjoni għandha tiġi kkonfermata. Jekk
jirriżulta li hekk il-Kunsill jaqbel li din it-triq tiġi msemmija kif ġiet
issuġġerita. Il-Kunsillier Sammy Saliba ġibed l-attenzjoni li mportanti li
ma jkunx hemm toroq oħra f’Għawdex bl-istess isem.

34.3.15

Emejl mingħand Dr. Marlene Cini, Segretarja Kumitat għall-Ismijiet tatToroq għal Għawdex. Il-Kunsill talab sabiex it-triq magħrufa bħala Triq ilĠdida tingħata l-isem Triq il-Għasri. Din it-talba ġiet approvata millKumitat.
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34.3.16

34.4

34.5

34.6

Skema Reġjonali – Parks, Ġonna u Spazji Pubbliċi Ġodda. Il-Kunsill talGħasri għadu ma applikax għal din l-iskema. Is-Segretarja nformat lillKunsill bix-xewqa tal-Kappillan sabiex l-area ta’ wara l-Knisja Parrokkjali
ħdejn l-area ta’ rikreazzjoni li ser issir mill-Kunsill jkun hemm area fejn ittfal ikunu jistgħu jilgħabu bil-ballun u logħob oħra bħal passju. Għal dan
il-għan hemm bżonn li jitranġaw il-ħitan tas-sejjieħ kif ukoll isir pavimentar
ġdid u jsiru bankijiet u għamara oħra ta’ barra. Din l-area trid tibqa
aċċessibbli peress li hemm l-għelieqi wara u jidħlu xi bowsers tal-ilma. IlKunsilliera qablu li l-Kunsill japplika għall-fondi taħt din l-iskema.

Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsilliera:
34.4.01

Il-Kunsillier Salvatore Felice Pace staqsa lis-Sindku ma liema partit huwa
qed jirrapreżenta lill-Kunsill. Is-Sindku wieġbu li hu indipendenti. IlKunsillier, Felice Pace qal li jidher li fil-Kunsill huwa ndipendenti iżda barra
mill-Kunsill qed jappoġġja lill-Partit Laburista. Salvatore Felice Pace qal li
hu ma jistax jirrapreżenta lis-Sindku f’attivitajiet u laqgħat iżjed peress li hu
mhux jonora l-mandat tiegħu peress li hu telà taħt il-Partit Nazzjonalista. IsSindku qal li Salvatore Felice Pace ikun qed jirrapreżenta lill-Kunsill.

34.4.02

Il-Kunsillier Sammy Saliba nforma lill-Kunsill li hemm bżonn patching fi
Triq Wied l-Għasri. Is-Segretarja nformatu li bħalissa ż-żewġ kuntratturi
mhumiex qed ikollhom materjal tal-patching u għalhekk hija problema.

34.4.03

Il-Kunsillier Sammy Saliba staqsa jekk ir-rampa tat-triq fejn Wied il-Mielaħ
tranġatx. Il-Viċi Sindku qal li hemm problema peress li r-rampa magħmula
mill-ġebel u mkaħħla u jekk tipprova tirranġaha ħa ttajjar it-tikħil. Il-Viċi
Sindku qal li jistà jsir tranġar tal-gandotti ħdejn ir-rampa.

Tindif ta’ Triq fi Triq Wied l-Għasri;
34.5.01

Is-Sindku wera rittratti ta’ passaġġ f’Wied il-Għasri, hu talab sabiex dan
jitnaddaf b’gaffa. Il-Viċi Sindku qal li trid toqgħod attent għax jidher li hemm
ħitan tas-sejjieħ imwaqqgħin u l-gaffa tista tkompli twaqqa l-ħitan.

34.5.02

Il-Kunsilliera semmew ukoll passaġġ li jgħaddi minn Sqaq Wied il-Qattus
għal Wied il-Mielaħ. F’dan il-passaġġ għad fadal biċċa li trid titnaddaf sabiex
ikun hemm aċċess.

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-iskeda ta’
Pagamenti:
34.6.01

Quddiem il-Kunsill tressqet l-iskeda ta’ pagamenti nru 8-34 biex tkun
approvata mill-Kunsill. Kopja ta’ din l-iskeda qed tinhemeż mal-minuti.

P a ġ n a 4 minn 5
Minuti tal-Kunsill Lokali L-Għasri –Nru 34
It-Tmien Leġislatura

34.7

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

34.7.01

Il-laqgħa ntemmet fit-20:15 u ġiet aġġornata għal nhar il-Ġimgħa, 22 t’April
fis-7:00 ta’ filgħaxija.

Konfermati, 22 t’April 2022.
IFFIRMATA
Dr Daniel Attard
Sindku

IFFIRMATA
Rita Mifsud Attard
Segretarju Eżekuttiv
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