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

IT-TMIEN LEĠISLATURA
Laqgħa Numru 524
Il-Ħamis, 3 ta’ Diċembru, 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
Horace Vella – Kunsillier
Frankie Attard – Kunsillier (ħareġ fis-6.25pm)
Abigail Micallef – Ambaxxatur Lokali taż-Żgħażagħ
SKUŻATI B’APOLOĠIJA:
Alvin Grech – Kunsillier
UFFIĊJAL PREŻENTI:
Marianne Sagona – Segretarju Eżekuttiv
PREŻENZA TAL-PUBBLIKU:
Perit Gordon Vella, Gregory Gauci (Għaqda Armar Madonna tas-Sokkors)

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.

524.1

Qari tal-ittri ta’ apoloġiji
Il-Kunsillier Alvin Grech talab li jkun skużat mil-laqgħa tal-lum minħabba raġunijiet
ta’ xogħo. Ħadd ma sab oġġezzjoni.

524.2

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

524.3

Komunikazzjoni mis-Sindku

524.3.1

Is-Sindku ġibed l-attenzjoni dwar il-laqgħa pubblika peress li d-Dipartiment għal
Gvern Lokali talab li ntuh data ta’ meta se ssir il-laqgħa pubblika. Ġie diskuss illi fiċċirkustanzi preżenti tal-Covid-19 ma jkunx għaqli li ssir din it-tip ta’ laqgħa fejn
inkunu qed nistiednu lin-nies jattendu u jkunu qrib xulxin. Għalhekk sar qbil li din
għalissa ma tistax issir.
Is-Sindku għarraf lill-membri tal-Kunsill illi applikajna għal tliet biċċiet equipment
tal-outdoor gym għall-playing field fi Triq Wenzu Mintoff permezz tal-iskema ta’ Eko
Għawdex.
Il-Kunsill Lokali rċieva ittra mill-Kappillan dwar il-quddiesa solenni li se ssir millEmm. T. il-Kardinal Mario Grech. Il-Kappillan spjega illi l-Paroċċa u l-Għaqdiet tarRaħal ser ikunu qed joħorġu Eur100 kull wieħed sabiex tinxtara suttana ħamra
għall-Kardinal u talab lill-Kunsill sabiex jagħmel l-istess. Il-Kunsill Lokali qabel illi
jħallas Eur100 bħala parti mis-suttana. Apparti hekk, il-Kunsill qabel illi għandu
jistieden lill-Emm. T. il-Kardinal għal żjara uffiċjali fil-Kunsill Lokali. Għalhekk ġie
deċiż illi dakinhar il-Kunsill jippreżentalu xi ħaġa minn naħa tiegħu ukoll.
Is-Sindku qal li f’dawn l-aħħar jiem irċevejna email mill-Ministeru għal Għawdex
sabiex nitfgħu applikazzjoni għal xi toroq jew proġetti li l-Kunsill jixtieq jagħmel fissena 2021. Peress li kulma tawna kien ċans ta’ ġimgħa, kellna napplikaw ta’ malajr
u saret applikazzjoni biex isir ir-resurfacing ta’ Triq San Girgor, Triq Madre M
Debrincat u Pjazza Salvatore Busuttil. Barra minn hekk, il-Kunsill applika ukoll
sabiex isir parti mill-proġett ta’ Triq Qasam San Ġorġ li jkun jinkludi t-tindif tal-wied,
tħawwil ta’ siġar u dog park.

524.3.2

524.3.3

524.3.4
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524.3.5

524.3.6
524.3.7

524.4

Ir-Reġjun t’Għawdex bagħat email fejn qed jirrakkomanda illi l-Kunsilli Lokali kollha
t’Għawdex jingħaqdu ma’ xulxin u joġġezzjonaw għall-pagament li qed ikollu
jitħallas għall-online streaming. Peress li l-Kunsilli mhumiex jingħataw rimbors ta’
dan il-ħlas, il-Kunsill qabel li jingħaqad mal-Kunsilli l-oħra u joġġezzjoni ukoll.
Ir-Reġjun t’Għawdex ħareġ inizjattiva sabiex isir xi kant tal-Milied fit-toroq u l-Kunsill
tagħna applika sabiex isir xi kant mill-Kercem Youth Choir nhar l-20 ta’ Diċembru.
Is-Sindku spjega li għamilna talba lil Eko Għawdex sabiex issir sistema ta’ CCTV fejn
l-Għadira sabiex dan is-sit ikun sorveljat għal xi tip ta’ ħsara li tista’ ssir.

Kanni mwaħħlin maċ-Ċentru Ċiviku
Is-Sindku fakkar illi l-Kunsill kien bagħat ittra uffiċjali lil Ministeru għal Għawdex
dwar dan ix-xogħol li sar bla permess u xorta bqajna ma rċevejniex risposta. Huwa
qal illi tkellimna mal-Avukat tal-Kunsill li anke tkellem mal-Awtorita’ tal-Artijiet dwar
dan iżda s’issa l-affarijiet xorta baqgħu l-istess. L-Avukat infurmana illi l-unika triq li
fadal f’dan il-każ hija li tinfetaħ kawża. Il-Kunsill iddiskuta din il-materja u ddeċieda
illi tinfetaħ kawża.

524.5

Problema tat-trakkijiet waqt il-ħin tal-iskola
Is-Sindku qara ittra illi ntbgħatet mill-Kap tal-iskola Santa Tereża dwar il-problema u
l-periklu tat-traffiku u t-trakkijiet quddiem l-iskola. Wara li s-Sindku tkellem malManager tal-LESA, dan ikkonfermalu li ma jistgħux jibgħatu aktar wardens. Is-SE
għalhekk tkellmet mal-Pulizija sabiex tara jekk hux possibli li jiġu Uffiċjali tal-Pulizija
iżda peress li l-iskola mhijiex waħda tal-Gvern, il-Pulizija ma jiġux. Tkellimna anke
ma’ TM iżda s-servizz tal-uffiċjali tagħhom huwa ta’ Eur28 fis-siegħa u għalhekk
huwa għoli biex inġibu dan is-servizz ta’ kuljum.
Peress li f’dan il-ħin, il-Kunsillier Frankie Attard kellu jitlaq mil-laqgħa, is-Sindku qal li
aħjar titkompla d-diskussjoni f’laqgħa oħra.

524.6

Proġett tal-Pjazza
Għal din il-laqgħa ġie l-Perit Gordon Vella sabiex jiddiskuti flimkien mal-Kunsill
x’inhu l-ħsieb tiegħu għall-proġett ta’ Triq San Girgor. Waqt id-diskussjoni, is-Sindku
ssuġġerixxa illi quddiem il-Knisja jsir pavimentar u jsiru bollards li jkunu jistgħu
jitneħħew għal waqt xi tieġ jew funeral jew okkażjonijiet oħra. Il-Kunsill qabel ma’
dan. Ġie diskuss ukoll kif jistgħu isiru l-bankini u malli l-Perit ikollu pjanta ta’ kif qed
jipproponi li jsir il-proġett, issir laqgħa ta’ konsultazzjoni għar-residenti. Is-Sur
Gregory Gauci tkellem dwar l-armar tal-festa u anke dwar x’dawl ser ikun qed jiġi
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nstallat mill-Kunsill sabiex il-Kunsill u l-Għaqda tal-Armar ikunu jistgħu jimxu id f’id
għal dak li hemm bżonn. Sadannittant, il-Perit ser jaħseb ukoll dwar il-possibilta’ li
jitneħħew il-wires tal-Enemalta u jgħaddu minn taħt il-bankini.

524.7

Ilmenti u Suġġerimenti

524.7.1

Il-Kunsill irċieva talba sabiex issir tabella ta’ ‘Stop’ fi Triq Għar Ilma sabiex min
ħiereġ minn Triq Bir Rix jingħata prijorita’. Kulħadd qabel ma’ dan.
Saret talba sabiex issir tabella ta’ ‘Slow’, ‘School Ahead’, u rumble strips fi Triq ta’
Doti peress li qed ikun hemm karozzi li qed jidħlu u joħorġu b’velocita’ qawwija. IlKunsill ma sabx oġġezzjoni.
Is-Sna Abigail Micallef issuġġeriet li ssir bus shelter quddiem l-iskola. Is-Sindku
rrisponda illi ilna ħafna niġu mwiegħda li ser jagħmlulna bus shelter f’dan il-post u
wasal iż-żmien li l-Kunsill jaħseb għaliha hu għax inkellha mhi ser tasal qatt.
Is-Sindku għarraf lill-Kunsill illi waqt li għaddejjin ix-xogħolijiet ta’ bini ta’ ħitan tassejjieħ mill-Ministeru għal Għawdex fi Triq Klula, huwa talabhom sabiex jgħaddu sservizzi tad-dawl bil-lest peress li l-Kunsill kien diġa’ ddeċieda li jagħmel id-dawl filħitan f’din l-istess triq. Kulħadd qabel ma’ dan.
Is-Sindku qal li din is-sena, minħabba l-pandemija, għandna ninqasmu u ma
nagħmlux ikla waħda tal-Milied bil-ħaddiema kollha sabiex ma nkunux ħafna nies.
Għalhekk, il-Kunsill ser jagħmel ikla għalih u lill-ħaddiema nġibulhom xi ikel fl-uffiċju
tal-Kunsill f’ġurnata oħra u kulħadd iżomm id-distanza soċjali.

524.7.2

524.7.3

524.7.4

524.7.5

524.8

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

524.9

Tmiem tal-Laqgħa u data tas-seduta li jmiss.
Il-laqgħa ntemmet fis-6.45pm u ġiet aġġornata għall-Erbgħa 6 ta’ Jannar 2020 fil5pm.

IFFIRMATA

IFFIRMATA

Mario Azzopardi
Sindku

Marianne Sagona
Segretarju Eżekuttiv
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