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

IT-TMIEN LEĠISLATURA
Laqgħa Numru 506
Il-Ħamis, 8 ta’ Awwissu, 2019
Il-Kunsill Lokali Ta’ Kerċem iltaqa’ fl-Uffiċċju Amministrattiv tiegħu li jinsab fi Pjazza Orvieto,
Ta’ Kercem, fil-5.00 ta’ filgħaxija.
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.

506.1

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

506.2

Komunikazzjoni mis-Sindku

506.2.1

Għaddiet korrispondenza minn naħa tal-AKL dwar il-ħinijiet tal-laqgħat tal-Kunsill.
Il-Kunsill qabel unanimament illi jekk ‘l quddiem xi darba ikun hemm il-bzonn li llaqgħa ssir qabel il-5pm, dan jista’ jsir bla problemi.
Iċ-Ċirkularijiet kollha li rcieva l-Kunsill, ġew mgħoddija lill-membri tal-Kunsill b’email
mis-Segretarju Eżekuttiv u għalhekk qed jitqiesu bħala moqrija.
Dwar Ċirkulari SPI/SCI/10/2019 – Skema Finanzjarja Żvilupp ta’ Libreriji Lokali, ilKunsill applika diġa’.
Erġajna ġbidna l-attenzjoni lill-kumpanija FACES illi l-bus shelter ta’ Pjazza Orvieto
hija l-aktar waħda urġenti u għandha tingħata prijorita’.
Irċevejna email fejn persuna qed tilmenta illi l-kaxxi li qed jiġu nstallati millkumpanija GO fit-toroq f’Malta u Għawdex qed ikunu ta’ ngombru u estetikament
koroh u anke qed jinżammu maħmuġin. Il-Kunsill iddiskuta illi din tista’ tiġi diskussa
mir-Reġjun peress li mhijiex f’Ta’ Kerċem biss.
Dwar il-mina li tinsab fi Triq ta’ Spiteri u li l-istess mina ġarrbet ħsarat, il-Kunsill kien
kiteb lill-Ministeru għal Għawdex kemm-il darba sabiex tingħata l-għajnuna kemm
finanzjarja u anke bħala ħaddiema peress li l-Kunsill m’għandux finanzi u riżorsi biex
jagħmel dan ix-xogħol. Ftit tal-jiem ilu erġajna fakkarna lill-Ministru għal Għawdex
dwar din il-problema u rrispondiet illi l-Ministeru għal Għawdex qed jipprepara
għat-triq kollha.
F’dawn l-aħħar jiem inħolqot problema dwar il-parkeġġ tal-GoTo Cars. Is-Sindku
spjega illi minn naħa ta’ TM kienu oriġinarjament issuġġerew illi l-parkeġġ isir fi Triq
San Girgor iżda l-Kunsill kien irrifjuta peress li dan il-post ma kienx tajjeb. Il-Kunsill,
minflok, kien identifa post fi Triq Wenzu Mintoff ‘l fuq miċ-Ċentru Ċiviku u fil-fatt
kien diġa’ sari l-parkeġġ biż-żebgħa. Is-Sindku spjega illi kien irċieva telefonata
mingħand is-Sinjura Sonya Abela mill-Ministeru għal Għawdex u ordnatlu li dan ilparkeġġ għandu jitneħħa u fil-fatt hekk sar. Wara li sar dan, il-Kunsill identifika post
ieħor fi Pjazza Orvieto u wara ħafna żmien, dan saret iż-żebgħa tiegħu. Din ilġimgħa sid il-post li ma ġenbu sar il-parkeġġ, is-Sur Joe Grech, ġie l-Kunsill jgħajjat u
jilmenta u jhedded lis-Sindku u lis-Segretarju Eżekuttiv fil-preżenza tal-istaff. Wara
dan kollu reġgħet ċemplet is-Sinjura Abela lis-Sindku sabiex dan il-parkeġġ jerġa’
jitneħħa mill-post ta’ Pjazza Orvieto. Is-Sindku spjega illi f’dan l-istadju m’hemmx
post alternattiv. Is-Sinjura Abela talbitu biex isir fejn il-ground tal-futbol u s-Sindku
talabha tagħmilielu bil-miktub. Pero’, l-email li bgħatet, ma waslitx kif tkellmet
miegħu fit-telefonata iżda reġgħet talbitu biex il-parkeġġ isir fejn ma jkun ta’
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506.2.8

506.3

nkonvenjent għal ħadd. Is-Sindku kompla jispjega illi l-għada, is-Sinjura Abela
reġgħet ċemplitlu illi kien hemm xi lmenti oħra minn residenti oħra li ma jridux ilparkeġġ fejn il-ground tal-futbol. Is-Sur Alvin Grech spjega illi jekk dan il-parkeġġ
ikun qiegħed ta’ nkonvenjent għal xi ħadd, għandu jkun hemm raġuni għalfejn u
għalhekk, fl-opinjoni tiegħu, għandu jibqa’ fejn hu. Il-membri tal-Kunsill qablu illi fi
Triq Wenzu Mintoff hemm problema ta’ parkeġġ u ġie deċiż illi jekk is-Sinjura Abela
terġa’ tagħmel kuntatt mal-Kunsill, għandha tissuġġerixxi post hi u mbagħad jgħaddi
għall-approvazzjoni tal-Kunsill Lokali.
Ir-Reġjun Għawdex, wara li ħareġ sejħa għal Data Protection Officer, li issa kull
Kunsill irid legalment ikollu lil xi ħadd, l-irħas offerta kienet ta’ M2 Company Ltd
għal Eur300 fix-xahar. Hawnhekk, is-Segretarju Eżekuttiv iddikjarat li għandha
kunflitt ta’ interess u għalhekk mhux ser tkun qed tikkummenta bl-ebda mod. IlKunsill iddiskuta din il-materja u ddeċieda illi naraw Kunsilli oħra x’ser jagħmlu u
anke naraw kif ser nitolbu għall-fondi ta’ dan is-servizz peress li ser jiswa malEur4,248 fis-sena.

5-a-side Pitch
Is-Sindku indirizza lis-Sur Alvin Grech bħala uffiċjal tal-Gozo Sports Board dwar ilproblema tal-5-a-side pitch. Is-Sindku spjega illi lbieraħ, Rosanne Apap, marret
timla l-applikazzjoni sabiex tuża l-pitch iżda l-ħinijiet ta’ filgħaxija dejjem mimlijin.
Meta tkellimna mal-Ministeru għal Għawdex, il-ftehim u l-kundizzjonijiet minn naħa
tal-Kunsill dejjem kienu illi l-attivitajiet tar-raħal għandhom jingħataw prijorita’ u
jitħallew jużaw il-pitch qabel ħaddieħor. Is-Sindku tenna illi b’dispjaċir qed ikollu
jgħid illi l-Ministeru għal Għawdex baqa’ għaddej bix-xogħolijiet u lill-Kunsill ma
kkalkulahx għalkemm il-kera tad-devoluzzjoni għadna nħallsuha aħna. Is-Sur Grech
irrisponda illi minn naħa tiegħu ser jara jistax jirranġa l-ħinijiet.

506.4

Ħarsa lejn is-sitwazzjoni finanzjarja tal-Kunsill Lokali
amministrazzjoni l-ġdida – mill- Accountant Daniel Galea

għall-

L-accountant tal-Kunsill Lokali ġie mistieden sabiex bħalma jsir f’kull bidu ta’ kull
legiżlatura, jispjega s-sitwazzjoni finanzjarja tal-Kunsill Lokali. Huwa ta ħarsa lejn ilFinancial Statements ta’ kif ingħalqet is-sena 2018.

506.5

Ħarġiet għal Malta
Is-Sindku fakkar illi wasal iż-żmien sabiex nerġgħu naħsbu għall-ħarġa ta’ Malta u
anke kien hemm min issuġġerixxa li ssir waħda f’xi festa. Ħadd ma sab oġġezzjoni.
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506.6

Symphony of lights u Fjakkolata 2019
Is-Sindku nforma lill-Kunsill illi l-preparamenti mexjin. Dawn iż-żewġ attivitajiet ser
jittellgħu fit-13 u t-18 ta’ Ottubru. Is-Sindku qal li diġa’ tkellimna ma’ Mark Gauci
għall-Fjakkolata u mal-Banda San Girgor għas-Symphony of lights.

506.7

Proġetti ta’ Toroq
Is-Sindku ssuġġerixxa illi wasal iż-żmien li naħsb għal aktar toroq sabiex nagħmlu lBOQs tagħhom u nkunu nistgħu nippreżentawhom lill-Ministeru għal Għawdex
sabiex meta terġa’ tagħti l-fondi tat-toroq inkunu nistgħu nikkwalifikaw. Il-Kunsill
iddeċieda li jsiru l-BOQs fuq dawn li ġejjin:
1. Triq Bir Rix, Pjazza Santa Luċija u Triq l-Għadira;
2. Triq Xuxa, Pjazza Salvatore Busuttil, Triq San Girgor sa Triq l-Avukat A
Calleja.

506.8

Proġett tal-Lunzjata
Il-Kunsill iddiskuta l-inawgurazzjoni ta’ dan il-proġett u ddeċieda li jsir f’Marzu 2020
għall-festa ta’ San Girgor.

506.9

Ilmenti u Suġġerimenti

506.9.1

Is-Sindku semma l-offerta għas-servizz ta’ handyman. Huwa ssuġġerixxa li nerġgħu
noħorġuha għal persuna waħda part time u naraw ikollniex rispons. Il-membri
kollha qablu ma’ dan.
Dwar Triq il-Gamiem, ġie deċiż li nitolbu lill-Perit jagħtina stima tal-aħħar kisja
tagħha sabiex nagħmlu talbu lill-Ministru għal Għawdex.
Ġie approvat illi jsir Air-Condition fl-uffiċju tas-Segretarju Eżekuttiv.
Is-Sindku qal illi l-ħaddiema tal-CWS dalwaqt irid ikollhom uniformi u għalhekk ser
nibdew naħsbu għalihom.
Is-Sur Paul Mizzi gibed l-attenzjoni sabiex jitnaddfu l-widien qabel ma tibda x-xita.
Ser nagħmlu talba lill-Ministeru għal Għawdex.
Is-Sur Frankie Attard ġibed l-attenzjoni illi l-kontijiet tal-bozza ta’ fuq in-niċċa ta’
Qasam San Ġorġ qed titħallas mill-familja Cassar. Huwa ppreżenta kont ta’
Eur353.61 li kien l-aħħar kont li tħallas. Il-Kunsill iddeċieda illi jħallas dan il-kont lillfamilja Cassar u jitlob lill-Enemalta sabiex din il-bozza tinxtegħel ma’ tal-Gvern.
Saret talba mingħand resident fi Triq Kercem sabiex issir kaxxa tal-1metre quddiem
il-propjeta’ tiegħu biex ikun jista’ jinżel minn fuq il-bankina.
Saret talba mingħand resident sabiex il-Kunsill jikkunsidra li jsir traffic management
fi Triq 13 ta’ Diċembru. Ġie deċiż li nitkellmu mal-Perit dwarha.
Saret talba sabiex titranġa bankina fi Triq Ġuże’ Flores. Ħadd ma sab oġġezzjoni.
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506.9.9 Ġie deċiż li jsir ftit patching fit-triq tar-Riefnu.
506.9.10 Saret talba sabiex titqaxxar parti minn Triq it-Torri u tingħata bil-konkos. Il-Kunsill
iddeċieda li jagħmel talba lill-Ministeru għal Għawdex.

506.10

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

506.11

Tmiem tal-Laqgħa u data tas-seduta li jmiss.
Il-laqgħa ntemmet fit-6.45pm u ġiet aġġornata għall-Ħamis 5 ta’ Awwissu 2019 fil5pm.
IFFIRMATA
Mario Azzopardi
Sindku

IFFIRMATA
Marianne Sagona
Segretarju Eżekuttiv
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