Kunsill Lokali Ta’ Kerċem
MINUTI
Laqgħa tal-Kunsill Lokali Ta’ Kerċem

IT-TMIEN LEĠISLATURA
Laqgħa Numru 505
Is-Sibt, 6 ta’ Lulju, 2019
Il-Kunsill Lokali Ta’ Kerċem iltaqa’ fl-Uffiċċju Amministrattiv tiegħu li jinsab fi Pjazza Orvieto,
Ta’ Kercem, fis-2.00 ta’ wara nofsinhar.
PREŻENTI:
Mario Azzopardi – Sindku
Paul Mizzi- Viċi Sindku
Frankie Attard – Kunsillier
Alvin Grech – Kunsillier
ASSENTI:
Horace Vella – Kunsillier
UFFIĊJAL PREŻENTI:
Marianne Sagona – Segretarju Eżekuttiv

Pjazza Orvieto, Ta’ Kercem KCM 1360, Gozo
Tel: 21563666 Fax: 21563888
e-mail: kercem.lc@gov.mt

Minuti
Is-Sindku Mario Azzopardi ippresjeda l-laqgħa.

505.1

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti
Inqraw il-minuti tal-laqgħa preċendenti. Il-minuti ġew approvati u ffirmati.

505.2

Komunikazzjoni mis-Sindku

505.2.1

Is-Sindku qal illi s-soltu, mal-ewwel laqgħa ta’ Kunsill ġdid, jiġi l-Accountant sabiex
jispjega s-sitwazzjoni finanzjarja tal-Kunsill Lokali lil Kunsill ġdid b’mod speċjali lil
membri ġodda. Peress li l-laqgħa kellha tinbidel mill-bieraħ għal-lum, l-Accountant
ma setgħax jiġi u għalhekk issa jiġi fil-laqgħa li jmiss.
505.2.2 Is-Sindku qara l-korrispondenza u xi Ċirkularijiet li kienu diġa’ ġew mibgħuta bilposta elettronika. Dwar Ċirkulari SPI/10/2019 – Skema Finanzjarja għal Żvilupp ta’
Libreriji, ġie deċiż li napplikaw għall-ammont massimu sabiex inġibu għamara ġdida.
Dwar Ċirkulari SPI/SCI/11/2019 – Għajnuna Finanzjarja għal korsijiet ta’ Tagħlim tul
il-Ħajja (Lifelong Learning), ġie deċiż illi napplikaw.
505.2.3 Waslet korrispondenza minn naħa tal-PA dwar enforcement li ħareġ fuq il-barrieri
f’isem is-Sur Joseph Portelli.
505.2.4 Is-Sindku nforma lill-Kunsill illi Triq Franġisk u Roża Camilleri ser tkun One Way
temporanjament minħabba xi xogħolijiet li qed isiru minn naħa tal-Knisja Parrokjali.
505.2.5 Saret talba minn naħa tal-Kumitat tal-Armar sabiex isiru xi toqob tal-antarjoli ġodda.
505.2.6 Dwar il-pjanti tal-pitch tal-boċċi, il-Perit talab estensjoni lill-Awtorita’ tal-Ippjanar
minħabba li għadna qed nistennew in-no objection mill-Awtorita’ tal-Artijiet.
505.2.7 Irċevejna korrispondenza minn naħa tal-DLG fejn infurmawna illi l-Kumitati
Amministrattivi ġew xolti b’effett mis-26 t’April 2019.
505.2.8 Erġajna ktibna lill-Ministeru għal Għawdex biex titranġa l-mina tat-triq tal-barrieri
għax qegħda fi stat perikoluż.
505.2.9 Is-Sindku nforma lill-Kunsill illi l-applikazzjoni li kienet saret sabiex isiru bollards fi
Triq Qasam San Pawl kantuniera ma’ Triq l-Għadira ġiet rifjutata.
505.2.10 Is-Sindku spjega illi ħarġet skema ta’ finanzjament fejn il-Kunsilli jistgħu jakkwistaw
fondi sabiex jieħdu ħsieb il-qtates li hawn fir-raħal billi jinqabdu ġo gaġeġ u jittieħdu
għand vet sabiex jissewwew. Il-Kunsill qabel li napplikaw għal din l-iskema biex
nippruvaw nikkontrollaw l-ammont ta’ qtates li hawn jiġru ġewwa r-raħal.
505.2.11 Irċevejna korrispondenza mingħand l-ERA fejn identifikawlna l-postijiet fejn isiru ttestijiet għall-kwalita’ ta’ arja ġewwa Ta’ Kerċem u dan wara li tlabna din linformazzjoni minħabba l-kwantita’ ta’ trakkijiet li jgħaddu minn ġewwa r-raħal.
505.2.12 Is-Sindku semma li saret l-inawgurazzjoni tal-5-a-side pitch illi fl-invit qed jiġi
msejjaħ bħala tennis court. Huwa ċċara illi l-Kunsill Lokali għadu għaddej
b’diskussjonijiet mal-Ministeru għal Għawdex u l-Awtorita’ tal-Artijiet peress li
hemmhekk għadu tal-Kunsill Lokali u saħansitra għadna nħallsu l-kera fuqu. Is-Sur
Alvin Grech qal li waqt li jkun hemm it-tennis għandu jkun għat-tennis iżda l-bqija
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505.2.13
505.2.14

505.2.15

505.2.16
505.2.17
505.2.18

505.2.19

505.2.20

505.3

tal-ħin għandu jkun jista’ jintuża għal sport ieħor. Is-Sindku żied jgħid illi jekk ilKunsill ikollu xi attivita’ għaddejja li tista’ ssir f’dan il-pitch, il-Kunsill għandu jingħata
prijorita’ bħalma kien il-ftehim mill-bidu nett.
Is-Sindku nforma illi fl-aħħar laqgħa li saret dwar il-kamra tan-nar, id-deċiżjoni
reġgħet ġiet sospiża.
Is-Sindku semma t-traffic management li bħalissa qed isir fi Triq Kerċem fejn qed
isiru s-sinjali biex it-traffiku jkun jista’ jimxi aħjar. Huwa qal li l-Kunsill kien ilu
jissielet fuq din il-materja u bi pjaċir ilqajna l-aħbar illi l-pjanti ġew aċċettati. Kellna
mistoqsija dwar parkeġġ li fuq il-pjanta kien jidher li se jkun għal żewġ coaches u
tlabna kjarifika mingħand TM iżda ma ħadniex risposta. Madanakollu, jidher li kif
ġejjin is-sinjali, ser jiġu tajjeb ħafna. Is-Sur Paul Mizzi ġibed l-attenzjoni illi fuq ilkarta tidher tajjeb iżda donnu t-trakkijiet qed jiġbdu iktar bi dritt lejn Ta’ Kerċem
minflok lejn Santa Luċija minħabba li s-sinjali jagħtu direzzjoni aktar faċli bi dritt
għat-trakkijiet iżda ġie diskuss li fuq din ma nistgħu nagħmlu xejn. Qamet
diskussjoni dwar jekk ir-roundabout tistgħax titla’ ftit aktar lejn ir-Rabat peress li
qegħda qrib wisq għal min ikun ħiereġ minn Ta’ Kerċem u jsibha f’wiċċu. Ġie deċiz li
ngħaddu dan is-suġġeriment lil TM.
Irċevejna kwotazzjoni ta’ bank sabiex jitpoġġa fejn il-proġett tal-Lunzjata. Peress li
diġa’ għandna wieħed fil-garaxx, se nġibu ieħor bħalu u l-kwotazzjoni tiegħu hija ta’
Eur319.26 +VAT. Ġie deċiż li nixtruh.
Wara stedina mill-MJCL, il-Kunsill iddeċieda illi għal Pink October tinxtegħel ilfaċċata taċ-Ċentru Ċiviku b’dawl roża.
Dwar il-European Week for Waste Reduction (EWWR) ġie deċiż li niltaqgħu mas-Sur
Joellson Bezzina biex jiggwidana kif nistgħu naħdmu dwarha.
Is-Sindku ppreżenta ittra minn naħa tal-Għaqda Mużikali San Girgor fejn talbu lkollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali għall-kunċert li jsir fil-ġimgħa tal-festa. Is-Sindku
tkellem mas-Segretarju tal-Banda illi nfurmah illi l-kantanti jiġu jiswew mal-Eur250.
Għalhekk, il-Kunsill iddeċieda illi l-Kunsill iħallas is-servizz tal-kantanti.
Saret talba mill-Għaqda taż-Żwiemel fejn talbu l-għajnuna għat-tiġrija taż-żwiemel li
ser issir lejlet il-festa. Wara diskussjoni, il-Kunsill qabel li jħallas lewwel premju ta’
tiġrija minnhom li jkun ta’ Eur200.
Is-Sindku ppreżenta xi kwotazzjonijiet għal planters għal fuq il-Lunzjata iżda jidhru
żgħar u għalhekk se nfittxu akbar.

Festa 2019
Is-Sindku nforma lill-membri illi dwar it-tindif għall-festa diġa’ bbukkjajnih. Dwar ilgabbani, se jkun kollox bħas-sena l-oħra u jittellgħu bix-xorti. Dan ifisser illi se jkunu
kif ġej:
Il-Ħamis u l-Ġimgħa – Triq Ġużeppi Briffa
Is-Sibt u l-Ħadd – Triq l-Indipendenza
Is-Sindku spjega li ktibna ukoll lis-Supretendent tal-Pulizija sabiex jipprovdi Uffiċjali
tal-Pulizija għal waqt il-marċ ta’ filgħodu.
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505.4

Offerta 01/2019 – Resurfacing ta’ Triq il-Ġojjin kantuniera ma’ Triq isSummien
Is-Segretarju Eżekuttiv spjegat illi bħalissa għaddej il-proċess ta’ evalwazzjoni fuq
din l-offerta.

505.5

Espressjoni ta’ Interess għal ġbir ta’ skart riċiklabbli
Il-Kunsill Lokali rċieva espressjoni ta’ interess minn naħa tal-kumpanija Green MT.
Wara li ġiet ikkunsidrata u diskussa l-proposta, ġie deċiż li naċċettaw l-istess
proposta u jsir kuntratt ma’ din il-kumpanija.

505.6

Responsabbiltajiet ġodda sabiex jiġu assenjati lill-Kunsillieri
Is-Sindku spjega illi f’din il-laqgħa ser ikun qed jassenja r-responsabbiltajiet lil kull
Kunsillier kif jidher hawn taħt:
Is-Sur Paul Mizzi – Ambjent u Edukazzjoni
Is-Frankie Attard – L-irħajjel ta’ Santa Luċija u ħarsien tal-annimali
Is-Sur Alvin Grech – Innovazzjoni u proġetti
Is-Sur Horace Vella – Kultura u Infrastruttura

505.7

Ilmenti u Suġġerimenti

505.7.1

Is-Segretarju Eżekuttiv infurmat lill-Kunsill Lokali illi nhar id-19 ta’ Ġunju 2019 ġiet
infurmata minn naħa tal-Bank of Valletta plc illi kien hemm erba’ ċekkijiet li ma
ssarfux mill-kont tal-Maltapost peress li ma kienx hemm flus fil-kont. Wara li
ċċekkjat x’ġara, irriżulta illi l-flus li s-soltu jiġu depożitati fil-kont tal-Maltapost minn
Oliver Farrugia, Assistant Principal tal-Kunsill, ma ġewx depożitati f’dan il-kont iżda
ġew depożitati fil-kont tal-Kunsill. B’hekk, il-Kunsill laqqat multa ta’ Eur23.29 fuq
kull ċekk li jammontaw għal Eur93.16. Is-Segretarju Eżekuttiv spjegat illi din ġrat
diversi drabi oħra fis-snin imgħoddija u peress li s-Sub Ufficju tal-Maltapost huwa
fir-responsabbilta ta’ Oliver Farrugia, kienet ġibditlu l-attenzjoni verbalment sabiex
joqgħod attent li ma terġax tiġri. Pero’, wara din id-darba, hija tħoss li ma tistgħax
terfa’ aktar responsabbilta’ għal ħaddieħor u għalhekk avżat lill-Kunsill b’dak li ġara.
Wara diskussjoni, il-Kunsill talab lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex tiktiblu dwar din ilmaterja, u fl-eventwalita’ li terġa’ tiġri l-istess ħaġa u tkun minħabba nuqqas tiegħu,
il-multi li l-Kunsill ikun weħel, għandhom jitnaqqsu mill-paga ta’ Oliver Farrugia.
Is-Sur Paul Mizzi gibed l-attenzjoni illi hemm arblu perikoluz fi Triq Qasam San Pawl
kantuniera ma’ Triq l-Għadira. Ġie deċiż li nkellmu lil Enemalta sabiex jitneħħa u
naraw x’jista’ jsir floku.
Is-Sur Frankie Attard talab li jinqata’ l-bużbież ta’ Triq San Niklaw. Is-Sindku
nfurmah li ser jinqata’ dalwaqt imma bħalissa għandna l-ħaddiem bil-vacation
leave. Is-Sur Attard fakkar ukoll dwar is-siġar taċ-Ċawsli ta’ Triq Qasam San Gorg

505.7.2

505.7.3
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505.7.4
505.7.5

505.7.6
505.7.7

505.8

sabiex jinżabru. Is-SE spjegat illi għadna qed nistennew il-permess mill-ERA.
Saret talba mingħand resident fi Triq it-Torri. Ħadd ma sab oġġezzjoni dwarha.
Saret talba mingħand residenta fi Triq Madre Margerita Debrincat sabiex issib Keep
Clear quddiem l-entratura tar-residenza tagħha peress li m’hemmx bankina. Ħadd
ma sab oġġezzjoni.
Saret talba li ssir mera faċċata tat-triq tal-kamra tan-nar. Ġie deċiż li ssir.
Residenta fi Sqaq fi Triq Ġużeppi Briffa talbet illi jitkaħħal il-ħajt tas-sqaq li huwa talGvern peress li qed joħorġu ħafna nsetti minnu. Ħadd ma sab oġġezzjoni.

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-iskeda ta’ pagamenti
Ġew approvati l-pagamenti li kien hemm pendenti.

505.9

Tmiem tal-Laqgħa u data tas-seduta li jmiss.
Il-laqgħa ntemmet fit-3.35pm u ġiet aġġornata għall-Ħamis 8 ta’ Awwissu 2019 fil5pm.

IFFIRMATA
Mario Azzopardi
Sindku

IFFIRMATA
Marianne Sagona
Segretarju Eżekuttiv
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