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Reġjun Għawdex

Laqgħa Nru. R7/10

Minuti tas-seba’ laqgħa li saret il-Ħamis 24 ta’ Marzu 2011.

Il-Kumitat Reġjonali ltaqa’ fit-3.30 pm fl-Uffiċċju Amministrattiv tal-Kunsill Lokali tar-Rabat.
Preżenti; Dott. Samuel Azzopardi (President); Paul Buttiġieġ (Viċi President) membri David
Apap, Joe Grima, Noel Formosa, Salvu Borġ, Frans Cauchi, Joseph Sultana, Carmelo Saliba,
Miriam Portelli u Ian Paul Bajada (Segretarju Eżekuttiv).
Intqalgħet it-talba. Inqraw l-minuti li dwarhom kien hemm qbil unanimu. Saru xi punti mill-minuti:
Rigward Minuta 3 - Il-President ikkummenta dwar l-aħħar laqgħa li saret mal-Ministru għal
Għawdex nhar il-Erbgħa 23 ta’ Marzu 2011. Il-President għamel xi suġġerimenti u
osservazzjonijiet dwar din il-laqgħa;
1. Huwa ssuġerixxa illi apparti l-punti tal-aġenda kif proposti mill-Kumitat Reġjonali, lMinistru għandha tipproponi wkoll il-punti minn naħa tal-Ministeru sabiex jitpoġġew fuq laġenda. Kulħadd qabel ma din il-proposta;
2. Ġie suġġerit wkoll li l-punti imsemmija fl-aġenda u diskussi waqt il-laqgħa għandhom
ikunu fuq livell reġjonali u mhux fuq il-kunsill partikolari;
3. Saret osservazzjoni dwar l-ordni li għandha tinżamm fl-laqgħa bħal din. Il-President
stqarr illi l-Kumitat Reġjonali bħala entità għandu jirrispetta b’mod reċiproku l-entità li
magħha jkun qed jiddiskuti.
Paul Buttiġieġ Viċi President waqt li qabel mal-punti kollha mqajjma mill-President, tenna illi laġenda kienet tolqot il-bżonnijiet ta’ diversi lokalitajiet u s-Sindki bħala membri ta’ dan il-Kumitat
sabu l-okkażjonijiet sabiex iqajjmu l-problemi li kunsilli qed jiffaċċjaw.

1. Korrispondenza
1.1.

Mingħand is-Sur Silvio Frendo - Dipartiment tal-Gvern Lokali fejn ingħata
permess sabiex l-ammont ta’ € 4,150.83 jistà jintuża għall-ispejjeż
amministrattivi tar-Reġjun.

1.2.

Mingħand is-Sur James Catania – Dipartiment tal-Gvern Lokali fejn informa
illi l-Appraisal Report u l-Performance bonus tas-Segretarju Eżekuttiv kif
rakkomandat mill-Kumitat Reġjonali, ġie approvat mid-Direttur, Gvern Lokali.

1.3.

Mingħand is-Sur Carmel Abela – Direttur Gvern Lokali fejn ta’ struzzjonijiet illi
l-uffiċjali impjegati (jew self employed) mat-Tribunali Konġunti jridu jiġu
ntegrati bħala parti mill-istaff tal-Kumitat Reġjonali.

1.4.

Is-Segretarju nforma bid-deċiżjoni tal-Kumitat Reġjonali lis-Sur Ray Abela
dwar il-korsijiet organizzati mit-TCTC. Id-deċiżjoni kienet illi l-Kumitat
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m’għandux il-fakultà sabiex jikkolabora fi proġetti simili. Madanakollu lkumitat ħeġġeġ kunsilli individwali li jixtiequ jipparteċipaw biex jagħmlu dan.
1.5.

Mingħand is-Sur James Catania - Dipartiment tal-Gvern Lokali b’referenza
għall-użu tal-istemma tar-Reġjun Għawdex, reġgħa nforma illi din il-materja
għadha qed tiġi diskussa b’mod komplet għar-Reġjuni kollha. Il-Kumitat
Reġjonali b’reazzjoni għal din ir-risposta talab li-segretarju sabiex jerġa’
jibgħat l-istemma kif proposta mill-Kumitat. Jekk ma jirċevix raġuni kontrarja
għalfejn ma tistax tintuża, r-reġjun għandu jibda juża din l-istemma.

1.6.

Mingħand is-Sur Maurice Caruana Chairman LES Management Committee
fejn informa lill-Kumitat Reġjonali illi l-kumitat tal-aġġudikazzjoni jistà jkompli
bl-eżerċizzju tiegħu b’effett immedjat.

2. Transizzjoni tal-immaniġjar tal-Infurzar Lokali mill-Kumitat Konġunt għar-Reġjun
Għawdex
2.1 Bl-approvazzjoni tal-membri preżenti għal din it-tema ġie mistieden is-Sur David Soler
Uffiċjal Awtorizzat. Is-Sur Soler preżenta bilanċ finanzjarju dwar l-Infurzar Lokali taħt il-Kumitat
Konġunt. Dan il-bilanċ ikopri minn Jannar 2010 sa Frar 2011. Is-Sur Soler qal ukoll illi ma dawn
l-ispejjeż wieħed irid iżid is-salarju tas-segretarju flimkien mal-Onorarja tal-President apparti lispejjeż tal-uffiċċju. Il-President spjega illi dan l-eżerċizzju qed isir sabiex il-Kumitat Reġjonali
jkollu idea dwar id-dħul u l-infiq li sar fl-aħħar sena. Is-segretarju stqarr illi l-Kumitat Reġjonali
jista’ jkollu problema ta’ cash flow b’mod partikolari fl-ewwel xhur minn meta l-Kumitat Reġjonali
jibda jopera s-Sistema dwar l-Infurzar Lokali.
Joe Sultana (membru) stqarr illi hu mhux lest illi jissuġerixxi lill-kunsill li tiegħu huwa s-sindku
sabiex jikkontribwixxi finanzjarjament lir-Reġjun ħalli jkun jista’ jsostni s-sistema tal-infurzar
lokali.
Il-kumitat Reġjonali qabel illi għandha toħroġ sejħa għall-kwotazzjoni sabiex isir feasibility study
wara li jkollna l-prezzijiet ġodda f’idejna. Il-Kumitat qabel ukoll illi ma jiġix iffirmat il-kuntratt qabel
ikollna il-feasibility study f’idejna.
Il-President informa lill-kumitat reġjonali illi l-proċess ta’ aġġudikazzjoni qed jipproċedi wara li lBord tal-Appelli ta l-istruzzjoni sabiex il-kumitat ikompli bix-xogħol ta’ evalwazzjoni fuq l-offerti
għall-provvediment tas-servizzi tal-Infurzar Lokali. Barra minnhekk il-President ingħata permess
sabiex jikteb lill-kandidati illi issottomettew l-offerta tagħhom dwar xi kjarifikazzjonijiet.

3. Proposta ta’ tunnel bejn Malta u Għawdex (kontinwazzjoni)
Tkompliet id-diskussjoni dwar il-proposta ta’ tunnel bejn Malta u Għawdex. Id-diskussjoni
svolġiet fuq jekk Malta għandux ikollha permanent link jew le. Il-membri espremew l-opinjoni
personali tagħhom fuq din il-materja. Għalkemm diversi membri qablu mal-proposta li jkun
hemm tunnel li jgħaddi minn taħt il-baħar bejn Malta u Għawdex issemmew ukoll diversi
żvantaġġi illi Għawdex jista’ jsofri minnhom jekk ikun hemm permanent link bejn iż-żewġ
gżejjer. Fost il-kummenti favur issemma l-ħin illi l-Għawdxi jiffranka sabiex jmur lejn Malta u
viċe versa. Issemma l-fatt illi ħafna żgħażagħ ankè miżżewġin qed imorru jgħixu ġewwa Malta u
għalhekk Għawdex qed isoffri minn brain drain. Għalkemm kien hemm kummenti illi ġewwa
Malta mhux biss Għawdex qed isoffri minn dan il-fenomenu iżda anke rħula illi qegħdin filperiferija. Dan għaliex il-popolazzjoni għandha tendenza tmur tgħix dejjem lejn iċ-ċentru. Xi
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żvantaġġi illi ssemmew huma illi permanent link jista’ jwassal għal nuqqas ta’ servizzi illi wieħed
bħalissa isib ġewwa Għawdex.
6. Materji Oħra
6.1 Peress li ma kienx hemm materji oħra, l-laqgħa ntemmet fis-5.30 pm
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