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

IT-TMIEN LEĠISLATURA
Laqgħa Numru 523
Il-Ħamis, 29 ta’ Ottubru, 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
Paul Mizzi- Viċi Sindku
Frankie Attard – Kunsillier
SKUŻATI B’APOLOĠIJA:
Alvin Grech – Kunsillier
Abigail Micallef – Ambaxxatur Lokali taż-Żgħażagħ
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.

523.1

Qari tal-ittri ta’ apoloġiji
Il-Kunsillier Alvin Grech u l-Ambaxxatur Lokali Abigail Micallef talbu li jkunu skużati
mil-laqgħa tal-lum minħabba raġunijiet ta’ xogħol u skola rispetttivament. Ħadd
ma sab oġġezzjoni.

523.2

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti
Is-Sindku semma punt numru 522.3.7 mill-minuti numru 522. Huwa talab sabiex
is-sentenza ‘Il-Kunsill Lokali irċieva talba mill-Primary Healthcare sabiex limmunisation t’Għawdex tibda ssir mill-berġa taċ-Ċentru Ċiviku tagħna għal żmien
temporanju’ titranġa għal ‘Il-Kunsill Lokali irċieva talba mill-Primary Healthcare
sabiex l-immunisation t’Għawdex tibda ssir mill-berġa taċ-Ċentru Ċiviku tagħna
għal żmien temporanju li jkun anqas minn sena.’ Il-Kunsill qabel ma’ dan il-punt
peress li l-ftehim kien hekk.
Inqraw il-minuti tal-laqgħa preċendenti. Dawn ġew approvati u iffirmati misSindku u s-Segretarju Eżekuttiv.

523.3

Komunikazzjoni mis-Sindku

523.3.1

Is-Sindku ppreżenta Ċirkulari SPI/SCI/6/2020 – Finanzjament għall-Krejazzjoni ta’
Spazji Miftuħa fiċ-Ċentru tal-Ibliet u l-Irħula f’Malta u Għawdex. Is-Sindku
ssuġġerixxa li ssir xi ħaġa lejn l-Għadira jew nagħmlu parti mill-proġett li hemm
mahsub fi Triq Qasam San Ġorġ. Il-Viċi Sindku ssuġġerixxa li jsir passaġġ ‘l ġew missiġar sabiex wieħed ikun jista’ jimxi minn naħa ta’ ġew. Wara diskussjoni, il-Kunsill
iddeċieda illi l-applikazzjoni għandha ssir fuq il-proġett ta’ Qasam San Ġorġ u naraw
x’nistgħu nagħmlu peress li l-applikazzjoni tiffinanzja 85% u l-Kunsill irid joħroġ 15%.
Is-Sindku nforma lill-Kunsill illi kellu laqgħa mill-Ministru għal Għawdex dwar ilpossibilta’ li ssir Triq San Girgor bit-tarmak. Huwa qal li l-Ministru aċċetta li ssir
minn naħa tal-Ministeru u għalhekk issa qed naħdmu sabiex issir il-BOQ kemm taxxogħolijiet u anke tal-WSC.
Il-Kunsill irċieva ittra mingħand il-GAGF sabiex jinfurmawna illi l-proġett li applikajna
għalih taħt Miżura 4 ġie aċċettat u għalhekk ser ningħataw il-fondi sabiex titranġa l-

523.3.2

523.3.3
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523.3.4

523.3.5

523.3.6
523.3.7

523.4

area ta’ fejn l-Għadira.
Irċevejna email mingħand Eko Għawdex li ħarġu skema għal ‘Outdoor Gym
Assistance’. Il-Kunsill iddiskuta din l-iskema u ddeċieda illi jagħmel xi outdoor gym
ġewwa l-Playing Field fil-Kumpless Raymond Mercieca.
Il-Kunsill Lokali rċieva talba sabiex jinnomina persuna li jipprattika xi dixxiplina talisport, jew ipparteċipa f’xi livell nazzjonali/internazzjonali u jidher bħala mudell għal
ħaddieħor minħabba l-akkwisti tiegħu. Il-Kunsill iddeċieda li jinnomina lis-Sur Mario
Apap.
Il-Maltapost talbu lill-Kunsill sabiex iġedded il-kuntratt tiegħu. Il-Kunsill iddeċieda
illi l-ewwel nitolbu laqgħa magħhom sabiex niddiskutu l-kuntratt.
Il-Kunsill irċieva email mingħand Moviment Graffitti fejn talbu feedback minn naħa
tal-Kunsill dwar l-iżvilupp. Il-Kunsill iddiskuta illi għandna niktbulhom lura sabiex
nuru l-konċern tal-Kunsill dwar l-iżvilupp eċċessiv u b’effett ta’ dan, iż-żieda fittrakkijiet li jgħaddu minn Ta’ Kerċem.

Milied 2020
Is-Sindku nforma lill-Kunsill illi l-Ministeru għal Għawdex ikkonferma illi ser jagħtina
Eur2,000 għal Christmas in Gozo. B’dawn il-fondi, il-Kunsill ser jarma t-tiżjin talMilied u s-siġra tal-Milied li aktarx titpoġġa wara l-istatwa ta’ San Girgor fi Pjazza
Orvieto. Il-Kunsill qabel illi minħabba l-pandemija, l-attivita’ ta’ Father Christmas
titħassar.

523.5

Xogħolijiet fi Triq San Girgor
Bħalma ġie diskuss qabel, il-Ministeru għal Għawdex ser jagħtina l-fondi għat-triq.
Is-Sindku ssuġġerixxa illi ngħidu lil Perit sabiex jagħmel preżentazzjoni tal-proġett
komplut fil-laqgħa li jmiss.

523.6

Ilmenti minn residenti ta’ Triq Wenzu Mintoff
Is-Sindku għarraf lill-Kunsill illi saru xi lmenti minn xi resident ta’ Triq Wenzu Mintoff
minħabba daqq ta’ banda li qed ikun hemm fil-grawnd tal-futbol. Is-Sindku qal li
avviċina lill-President ta’ Kercem Ajax FC u qallu li l-logħob kien tal-Kercem Ajax FC u
mhux minn naħa tal-GFA. Huwa assigurah illi din is-sitwazzjoni mhux se tirrepeti
ruħha peress li fil-logħob ta’ wara diġa’ ma ħallewhomx idoqqu. Il-Kunsill iddiskuta
illi peress li l-grawnd Ta’ Kerċem jinsab taħt id-djar tan-nies ma jistax isir storbju
bħal dan.
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523.7

Ilmenti u Suġġerimenti

523.7.1

Il-Viċi Sindku ġibed l-attenzjoni illi Triq Kerċem sejra mill-ħażin għall-agħar. IsSindku qal li din it-triq il-Gvern irid jagħmilha.
Sar ilment mingħand resident fi Triq Għajn Tuta illi hemm double yellow line bla
permess. Is-Sindku ddikjara illi dan ma sarx minn naħa tal-Kunsill.
Saret talba biex isir fanal fi Pjazza Santa Luċija wara s-salib. Ħadd ma sab
oġġezzjoni.
Saret talba sabiex issir kaxxa ta’ Keep Clear fi Triq l-Avukat A Calleja. Il-Kunsill
approva din it-talba.
Saret talba sabiex isiru double yellow lines f’parti minn Triq Bir Rix peress li x’hin
ikun hemm il-parkeġġ maż-żewġ naħat tat-triq, il-bus kemm-il darba ma tkunx tista’
tgħaddi. Il-Kunsill qabel li jsiru.
Persuna fi Triq is-Santwarju Puniku qed jitlob li jsir gandott żgħir għall-bir tiegħu.
Dan l-istess gandott kien diġa’ qiegħed hemm qabel ma sar it-tarmak. Ħadd ma sab
oġġezzjoni.

523.7.2
523.7.3
523.7.4
523.7.5

523.7.6

523.8

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

523.9

Tmiem tal-Laqgħa u data tas-seduta li jmiss.
Il-laqgħa ntemmet fis-6.20pm u ġiet aġġornata għall-Ħamis 26 ta’ Novembru 2020
fil-5pm.

Mario Azzopardi
Sindku

Marianne Sagona
Segretarju Eżekuttiv
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