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

IT-TMIEN LEĠISLATURA
Laqgħa Numru 519
Il-Ħamis, 25 ta’ Ġunju, 2020
Il-Kunsill Lokali Ta’ Kerċem iltaqa’ fl-Uffiċċju Amministrattiv tiegħu li jinsab fi Pjazza Orvieto,
Ta’ Kerċem, fil-5.00 ta’ filgħaxija.
PREŻENTI:
Mario Azzopardi – Sindku
Alvin Grech – Kunsillier
Frankie Attard – Kunsillier
Abigail Micallef – Ambaxxatur Lokali taż-Żgħażagħ
SKUŻATI:
Paul Mizzi- Viċi Sindku
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.

519.1

Qari tal-ittri ta’ apoloġiji
Il-Kunsilliera Paul Mizzi u Horace Vella ġew skużati mill-laqgħa peress li t-tnejn li
huma ma setgħux ikunu preżenti minħabba raġunijiet ta’ xogħol. Ħadd ma sab
oġġezzjoni.

519.2

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti
Inqraw il-minuti tal-laqgħa preċendenti. Dawn ġew approvati u iffirmati misSindku u s-Segretarju Eżekuttiv.

519.3

Komunikazzjoni mis-Sindku

519.3.1

Is-Sindku semma li saret l-applikazzjoni mal-Awtorita’ tal-Artijiet sabiex titnaddaf ilparti ta’ Triq Qasam San Ġorġ sabiex jitħawlu s-siġar.
519.3.2 L-Enemalta approvat talba għal lampa ġdida fi Triq is-Sokkors.
519.3.3 Dwar ir-restawr tal-Madonna tal-Patri tkellimna mal-Perit Edward Scerri peress li
huwa ntiż fuq ir-restawr u ser japplika għall-permess.
519.3.4 Is-Sindku nforma lill-Kunsill illi applikajna għar-raba’ u l-ħames call tal-WiFi4EU malAKL u issa qed nistennew ir-riżultati tal-applikazzjonijiet.
519.3.5 Is-Sindku għarraf lill-Kunsill illi l-applikazzjoni li l-Kunsill kien għamel mal-PA
waqgħet peress li ma tħallasx il-permess. Ir-raġuni kienet illi l-qbil kien li l-Kunsill
japplika għall-permess iżda l-ħlasijiet isiru mill-Ministeru għal Għawdex. Peress li
bqajna bla risposta mill-Ministeru għal Għawdex, l-applikazzjoni kellha taqa’.
519.3.6 Intalbu xi kjarifiki minn naħa tal-GAGF dwar l-applikazzjoni ta’ Miżura 4 u
bgħatnihom.
519.3.7 Is-Sindku għarraf lill-Kunsill illi sar Zoom meeting ma’ uffiċjali tal-ERA fejn ġew
diskussi l-oġġezzjonijiet tal-ERA dwar il-proġett tal-Għadira. Sar qbil illi jsiru xi tibdil
żgħir fil-pjanta sabiex il-proġett ikun aktar favur l-ambjent. Sadanittant, lapplikazzjoni mal-PA ġiet sospiża.
519.3.8 Bħala live-streaming tal-laqgħat, il-Kunsill issa għamel ix-xogħolijiet neċessarji fuq
is-sistema u għalhekk issa wieħed jista’ jara l-laqgħa tal-Kunsill fi x’ħin jixtieq.
519.3.9 Irċevejna korrispondenza mingħand is-Sur Charles Bezzina illi kiteb ktieb dwar listorja tal-gwerra. Il-Kunsill iddeċieda illi jixtri wieħed.
519.3.10 Is-Sindku nforma lill-Kunsill illi l-appell tal-kamra tan-nar ġie diferit għal nhar il-15
ta’ Settembru.
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519.3.11 Dwar il-call li ħriġna mal-Jobsplus għal part time clerk fuq l-iskema tas-CIES, ħadd
ma applika minn Għawdex u għalhekk il-Kunsill iddeċieda li jwaqqa’ l-vakanza.
519.3.12 Is-Sindku nforma lill-Kunsill illi minn nhar is-Sibt li ġej ser jerġgħu jibdew jiftħu llibreriji.

519.4

Xogħolijiet fuq Triq ta’ Doti u Triq Qasam San Pawl
Is-Sindku qal illi x-xogħol fuq Triq Qasam San Pawl u Triq ta’ Doti ingħata bidu.
Huwa żied jgħid illi għamel talba lill-Ministeru għal Għawdex sabiex is-servizz taddrenaġġ fi Triq ta’ Doti jibqa’ dieħel sa ġewwa.

519.5

Proġett tal-Għadira – Miżura 4
Is-Sindku spjega illi baqa’ li jsiru laqgħat mal-KNPD u l-Cultural Superintendence
sabiex niddiskutu l-oġġezzjonijiet tagħhom.

519.6

Traffic Management fi Triq Kercem
Il-Kunsill Lokali tar-Rabat reġa’ qajjem il-problema ta’ periklu ta’ traffiku li teżisti fi
Triq Kerċem. TM tidher konxja ukoll minn din il-problema, kemm tar-roundabout u
anke tal-parkeġġ doppju li qed isir int u ħiereġ minn Ta’ Kerċem. Nhar it-Tlieta li ġej
ser niltaqgħu mal-Kunsill Lokali tar-Rabat sabiex nerġgħu niddiskutu din il-problema
u mbagħad immorru bil-proposti fejn TM.

519.7

Festa 2020
Ilbieraħ ħadna risposta li se ssir xi forma ta’ purċissjoni. Is-Sinjorina Abigail Micallef
qalet illi l-Ħamis u l-Ħadd filgħodu hemm il-ħsieb li jsir xi ħaġa. Għalhekk irridu
naraw eżatt x’se jsir biex filkas naħsbu għat-tindif. Is-Sindku ssuġġerixxa illi jekk jiġu
xi hawkers biex japplikaw biex jarmaw, ma nżommulhomx flus tal-permess
minħabba s-sitwazzjoni li ninsabu fiha din is-sena. Il-Kunsill qabel ma’ dan.

519.8

Ilmenti u Suġġerimenti

519.8.1

Is-Sindku ssuġġerixxa illi peress li s-sitwazzjoni tal-COVID hija ħafna aħjar, għandna
nagħmlu ħarġa u din id-darba tkun għal Kemmuna. Huwa ssuġġerixxa li ssir
quddiesa, ikun hemm ħin għall-għum u mbagħad nidħlu lura lejn l-Imġarr
t’Għawdex fejn ikun tombla u BBQ. Il-Kunsill qabel ma’ dan.
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519.8.2
519.8.3
519.8.4
519.8.5
519.8.6

519.9

Is-Sindku ssuġġerixxa illi l-parkeġġ li diġa’ hemm fi Pjazza Santa Luċija għaddisabled, jinbidel u jmur fejn is-salib. Sar qbil.
Resident minn Triq ix-Xagħri qed jitlob biex titranġalu l-bankina. Ħadd ma sab
oġġezzjoni.
Saret talba sabiex jitranġa ħajt fi Triq Santa Katerina tal-Qabbieża biex jinbena. Se
jitranġa.
Saret talba biex jitkompla ħajt fuq Għar Ilma. Ser isir.
Residenti fi Triq Qasam San Pawl u anke minn Triq Sarġ talbu biex titranġa l-bankina
tar-residenza tagħhom. Ħadd ma sab oġġezzjoni.

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

519.10

Tmiem tal-Laqgħa u data tas-seduta li jmiss.
Il-laqgħa ntemmet fis-5.50pm u ġiet aġġornata għall-Erbgħa 15 ta’ Lulju 2020 fil5pm.

IFFIRMATA

IFFIRMATA

Mario Azzopardi
Sindku

Marianne Sagona
Segretarju Eżekuttiv
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