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

IT-TMIEN LEĠISLATURA
Laqgħa Numru 517
Il-Ħamis, 21 ta’ Mejju, 2020
Il-Kunsill Lokali Ta’ Kerċem għamel din il-laqgħa permezz ta’ Microsoft Teams minħabba ssitwazzjoni kurrenti tal-COVID-19. Din inzammet fil-5.00 ta’ filgħaxija.
PREŻENTI:
Mario Azzopardi – Sindku
Paul Mizzi- Viċi Sindku
Horace Vella – Kunsillier
Alvin Grech – Kunsillier
Abigail Micallef – Ambaxxatur Lokali taż-Żgħażagħ
SKUŻAT:
Frankie Attard – 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.

517.1

Qari tal-ittri ta’ apoloġiji
Il-Kunsillier Frankie Attard ġie skużat mill-Kunsill peress li ma jistgħax ikun preżenti
fil-laqgħa minħabba raġunijiet ta’ xogħol. Ħadd ma sab oġġezzjoni.

517.2

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti
Inqraw il-minuti tal-laqgħa preċendenti. Dawn ġew approvati u ser jiġu ffirmati
aktar tard peress li kulħadd jinsab ġewwa daru.

517.3

Komunikazzjoni mis-Sindku

517.3.1

Is-Sindku beda billi qal li ma’ punt numru 516.3.10 tal-laqgħa preċedenti jixtieq iżid
illi kien hemm persuna oħra li xtaqet tibqa’ anonima li offriet Eur500 għall-food
bank Ta’ Kerċem ta’ żmien il-COVID-19.
Is-Sindku semma l-laqgħa li saret mal-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri fejn
ġew diskussi diversi materji. Fosthom ġiet diskussa l-problema tat-trakkijiet u lMinistru wiegħed li ser jirranġa t-triq ta’ Spiteri sabiex ir-rotta ta’ dawn it-trakkijiet
iddur minn din it-triq u b’hekk ma jibqgħux jgħaddu minn ġor-raħal. Fil-fatt, diġa’
ġie jara t-triq u bagħat lin-nies biex jagħmlu s-survey. Il-Ministru deher ukoll
interessat li jagħmel it-tarmak fi Triq Santa Lucija, Triq Klula, Triq Bir Rix, Triq Ghar
Ilma u Triq l-Ghadira u wiegħed li ser jaħdem fuqhom.
Is-Sindku qal illi fil-Regjun t’Għawdex ġie diskuss sabiex tinħareġ offerta ġdida għallkuntrattur tad-dawl li jaqa’ taħt ir-responsabbilta’ tal-Kunsill u anke jkun hemm
offerta għall-Contracts Manager ta’ miegħu. Il-Kunsill ma qabilx li jidħol fil-kuntratt
mar-Reġjun peress li kif qegħdin bħalissa qed naħdmu tajjeb bil-kuntrattur tagħna.
L-Intervention Unit tal-Ministeru għal Għawdex irrappurtaw illi hemm ħajt
imwaqqa’ fi Triq Santa Katerina tal-Qabbieża. Is-Sindku qal li dan ser jitranġa lġimgħa d-dieħla.
Dwar l-applikazzjoni għall-permess tal-PA għall-proġett tal-Għadira, l-ERA
oġġezzjonat fuq diversi punti u għalhekk ser nitolbu li ssir laqgħa magħhom.
Is-Sindku għarraf lill-Kunsill illi llum saret conference call fuq Skype mal-Ministru
għal Għawdex u xi Kunsilli Lokali oħra nvoluti dwar il-varjazzjonijiet li kellna fuq ittriq tal-Għadira ta’ Miżura 4.3. Il-Ministru ddikjara illi ser jgħinna fihom.
Daħal ilment ieħor illi l-ġbir ta’ skart mhux qed jinġabar fil-ħin iżda qed jinġabar
aktar kmieni milli suppost u allura jkun hemm min għadu ma ħariġx il-borża u
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517.3.8

517.3.9

517.4

għaldaqstant il-boroż jibqgħu ma jinġabrux. Is-SE ġibdet l-attenzjoni tal-kuntrattur
illi dan ma jistax iseħħ u l-ġbir ta’ skart irid isir mit-8am ‘l quddiem skond il-kuntratt.
Is-Sindku qal li t-testijiet li saru fuq l-ilma tal-Għadira ta’ San Raflu wara lvandaliżmu li sar ma setgħu isibu xejn peress li dak li ntefa’ tant kien fin, illi ttestijiet ma qabdux x’kien. Sadanittant, is-Sindku għamel talba lill-Ministru Aaron
Farrugia sabiex jeħlu CCTV f’dan il-post.
Il-Kunsill irċieva ittra mill-Għaqda Mużikali San Girgor dwar filming li ser isir online
mill-bandisti fl-okkażjoni tal-Festa tal-Madonna tas-Sokkors. L-Għaqda qed titlob
sabiex il-Kunsill Lokali ikun parti minn dan il-proġett. Is-Sindku qal illi l-ispiża minn
naħa tal-Kunsill ser tkun madwar Eur100. Il-Kunsill qabel li jkun parti minn dan ilproġett.

Impjegat part-time (Skala 15)
Is-Sindku qal illi fil-laqgħa li kellna mal-Ministru għal Għawdex tlabnih forsi jislifna
persuna li tkun tista’ tgħin fl-uffiċju iżda nfurmana li m’għandux lil min jagħtina.
Wara li s-Sindku u s-SE iddiskutew din il-materja, sabiex anke naraw il-Kunsill jistax
iħallas paga żgħira oħra, is-Sindku ppropona illi noħorġu seħja għal skrivan parttime sabiex jgħin lis-SE. Din il-persuna tkun tista’ tgħin speċjalment biex ma jintilfux
fondi f’diversi applikazzjoni li joħorġu fuq skemi tal-Ewropa. Din tkun taħdem
ħamest ijiem fil-ġimgħa inkluż is-Sibt. B’hekk inkunu qed niffrankaw l-overtime li
qed jitħallas bħalissa u l-Kunsill anke naqqas l-ispejjeż minn meta waqfu l-ħaddiema
tal-bini tal-ħitan tas-sejjieħ. Barra minn hekk, in-National Insurance li kienet
titħallas għall-impjegata tas-CIES lanqas għadna nħallsuha peress li spiċċalha lkuntratt. B’hekk, dawn il-fondi ikunu jistgħu jagħmlu tajjeb għall-paga tal-iskrivan.
Wara diskussjoni, il-Kunsill qabel ma’ din il-proposta u għalhekk ser nitolbu lpermess tad-Dipartiment għal Gvern Lokali.

517.5

Proġett tal-Għadira – Miżura 4
Dan il-proġett jinsab ‘for refusal’ minn naħa tal-Planning Authority. Tkellimna malPerit sabiex nitkellmu magħhom u jekk hemm bżonn isiru xi laqgħat ukoll.

517.6

Permess għar-restawr tal-għajn t’Għajn Tuta
Is-Sindku għarraf lill-Kunsill illi l-permess sabiex isir ir-restawr f’din l-għajn ħareġ u
għalhekk issa ser nistennew l-approvazzjoni tal-fondi. Is-Sindku ppropona illi
għandna camera żejda u nwaħħluha fejn l-għajn sabiex dan is-sit ikun sorveljat
peress li qed jintrema ħafna skart. Il-Kunsill qabel ma’ din il-proposta.
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517.7

Ilmenti u Suġġerimenti

517.7.1

517.7.4

Il-Kunsill irċieva talba sabiex isir bin fejn l-Għadira. Peress li diġa’ kellna żewġ bins u
kienu qed jiġu abbużati bl-iskart, il-Kunsill iddeċieda illi mhux ser jerġa’ jagħmel bins
f’dan il-post.
Is-SE ressqet talba li saret minn naħa tal-AKL sabiex il-Kunsilli Lokali jaħdmu blinternet banking wara li l-BOV mhux qed jaċċetta aktar depożiti ta’ muniti. Il-Kunsill
ma sabx oġġezzjoni dwar dan u għalhekk ser napplikaw biex nissieħbu mal-AKL
sakemm ma jkunx hemm xi spejjeż ulterjuri għall-Kunsill jew mod ieħor li nistgħu
naħdmu.
Resident minn Triq is-Santwarju Puniku talab biex titranġa bankina fi Triq l-Għadira
li hija propjeta’ tal-istess sid. Ħadd ma sab oġġezzjoni.
Saret talba sabiex jitranġa ħajt tas-sejjieħ li waqa’ fi Triq Sarġ. Sar qbil li jitranġa.

517.8

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-iskeda ta’ pagamenti

517.7.2

517.7.3

Ġew approvati l-pagamenti li kien hemm pendenti.

517.9

Tmiem tal-Laqgħa u data tas-seduta li jmiss.
Il-laqgħa ntemmet fis-5.50pm u ġiet aġġornata għall-Ħamis 25 ta’ Ġunju 2020 fil5pm.

IFFIRMATA

IFFIRMATA

Mario Azzopardi
Sindku

Marianne Sagona
Segretarju Eżekuttiv

4 of 4 | P a ġ n a
Minuti tal-Kunsill Lokali Ta’ Kerċem – Laqgha Numru 517 – It-Tmien legislatura

