Reġjun Għawdex

Laqgħa Nru. R11/11
Minuti tal-ħdax il-laqgħa li saret it-Tnejn 29 t’Awwissu 2011.
Il-Kumitat Reġjonali ltaqa’ fl-10.15 am fl-Uffiċċju Amministrattiv tal-Kunsill Lokali tar-Rabat.
Preżenti; Dott. Samuel Azzopardi (President); membri David Apap, Salvu Borġ, Frans Cauchi,
Joseph Sultana, Carmelo Saliba, Philip Vella, Miriam Portelli, Noel Formosa, Joe Grima, Paul
Buttigieg u Ian Paul Bajada (Segretarju Eżekuttiv). Bil-permess tal-membri kien hemm preżenti
wkoll is-Sur David Soler (Ufiċċjal Awtorizzat).
Intqalgħet it-talba. Inqraw il-minuti tal-laqgħa numru 10 illi saret nhar is-27 ta’ Lulju 2011 u kien
hemm qbil unanimu. Saru xi punti mill-minuti.
Joe Grima (membu) rigward minuta 2.1 qal li fl-aħħar laqgħa hu tqajjem il-punt sabiex il-bus
stop li kien hemm pjazza Savina tibqa topera. Dr Samuel Azzopardi qal illi saret bus stop ftit
passi il-bogħod minn Pjazza Savina sabiex tkun ta’ konvenjent għal persuni li jridu jieqfu fiċċentru tal-Belt Victoria.
1. Korrispondenza
1.1 Memo 65 – Skema dwar l-Inizjattivi t’attivitajiet 2012
1.2 Memo 71 – Skema ta’ Finanzjament għal Kumitat Reġjonali
1.3 Direzzjoni mingħand id-Dipartiment tal-Kuntratti illi l-bord tal-aġġudikazzjoni jista’
jitlob discount f’rigward l-offerta għas-servizz tal-infurzar lokali.
1.4 Mingħand Saviour Grech (Segretarju – Circolo Gozitano) fejn laqgħa t-talba sabiex
ir-Reġjun Għawdex jieħu sehem fl-organizazzjoni ta’ Jum Għawdex.
1.5 Mingħand is-Segretarju tal-Isqof – jinforma illi l-Isqof Mario Grech mhux ser jattendi
għaċ-ċelebrazzjoni ta’ Jum Għawdex peress illi ser ikun imsiefer.
1.6 Mingħand Maurice Caruana rigward ir-Regolamenti tal-2011 dwar il-Kumitati
Reġjonali.
2. Tender għall-Provista ta’ Servizzi tal-Gwardjani Lokali
2.1 Is-segretarju ta rapport tal-andament tal-proċess tal-aġġudikazzjoni tat-Tender għallProvista ta’ Servizzi tal-Gwardjani Lokali. Hu stqarr illi mill-aħħar laqgħa l-bord talaġġudikazzjoni ngħata l-permess mid-Dipartiment tal-Kuntratti illi jinnegozja l-prezzijiet bil-għan
illi jingħata discount. Il-bord tal-aġġudikazzjoni ltaqa ma’ rappreżentant tal-Guard and Warden
Services House Ltd. (GWSH) Mr Kenneth De Martino li minn naħa tiegħu preżenta discount
għall-offerta oriġinali.
2.2 Is-Sur David Soler ta’ rapport u spjega kemm irid jiżdied id-dħul sabiex ikopri l-ispejjeż meta
komparat mal-ispejjeż tal-kuntratt eżistenti li hemm bejn il-GWSH u l-kumitat konġunt. IlPresident qal illi waqt il-laqgħa li saret mas-Sur De Martino ġie spjegat illi hemm ċertu spejjeż li
huma fissi u li dawn ma jkunux affetwati mid-domanda għall-infurzar lokali.
Fost il-proposti prinċipali tal-Bord tal-aġġudikazzjoni ssemma illi għandu jitneħħa l-uffiċċju
eżistenti tal-aġenzija tal-Wardens f’Għawdex sabiex jitnaqqsu l-ispejjeż. Dan is-suġġeriment sar
għal żewġ raġunijiet: 1) Id-dokument tal-offerti ma jispeċifikax il-bżonn t’ uffiċju separat
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f’Għawdex. 2) Bit-twaqqif tar-Reġjun il-bżonn tal-uffiċju naqas drastikament. Għalhekk ġie deċiż
illi terġa ssir laqgħa ma rappreżentanti tal-Guard and Warden House Services Ltd sabiex
jintalab discount fuq l-offerta.
Il-membri tar-Reġjun qablu unanimament illi r-Reġjun għandu jkompli n-negozjati mal-GWSH
sabiex jinġagħbu prezzijiet aħjar.
3. Kommemorazzjoni Jum Għawdex
Is-Segretarju ta rapport dwar il-laqgħa illi saret bejn is-sotto kumitat maħtur mir-Reġjun sabiex
jieħu ħsieb l-organizazzjoni ta’ din l-attivita’ u c-Circolo Gozitano. Fid-diskussjoni kien hemm qbil
illi l-attivita’ li ssir filgħodu għat-tfal għandha tibqa tiġi organizzata mill-Ministeru għall-Għawdex.
Filgħaxija jsir Pontifikal ġewwa l-Katidral t’ Għawdex. Peress illi l-Isqof ma jistax ikun preżenti,
kien hemm qbil sabiex l-Isqof jintalab jaħtar Vigarju bħala prim ċelebrant, tindaqq mota ta’
kwarta f’nofs in-nhar fil-knejjes kollha t’ Għawdexu filgħaxija jinxtegħlu l-Knejjes.
Is-segretarju ta’ rapport qasir dwar l-abbozz tal-programm. Fosthom kien hemm is-suġġeriment
illi jsir marċ minn banda Għawdxija illi tittella’ bil-polza. Kien hemm qbil fuq dan il-punt. Is-sehem
tal-Banda għandu jinkludi marċ qabel il-Pontifkal u ieħor wara. Sar suġġeriment ukoll illi kull
kunsill lokali għandu jtella’ l-istandard tal-lokalita sabiex jitpoġġa fil-korsija tal-Katidral. Wara lpontifikal għandu jkun hemm it-tqiegħed tal-fjuri mal-monument tal-Arċipriet Saver Cassar. Kull
Kunsill ser ikun involut fil-parteċipazzjoni tal-pontifkal.
Min-naħa tac-Circolo Gozitano għandhom iġibu kwotazzjoni dwar il-possibilita’ li jsir reenactment.
4. Skema ta’ Finanzjament għal-Kumitati Reġjonali - Inizjattivi marbuta mal-immaniġjar
tal-ambjent fil-lokalitajiet
Din il-materja ġiet diskussa dwar kif ir-Reġjun Għawdex għandu jitfa l-applikazzjoni tiegħu. Saru
diversi suġġerimenti mill-membri preżenti. Kien hemm qbil illi sa nhar il-Ġimgħa 2 ta’ Settembru
2011 għandhom jingħataw il-proposti sabiex tkun tista’ ssir l-applikazzjoni neċessarja.
5. Approvazzjoni ta’ Pagamenti
Ma sarux pagamenti bejn l-aħħar laqgħa u din il-laqgħa.
6. Materji Oħra
6.1 Il-President nforma lill-Kumitat illi bejn id-19 u l-24 ta’ Settembru ser issir l-laqgħa ġenerali
annwali tal-European Regions for Youth (ERY) Network ġewwa Poznan il-Polonja li tagħha irReġjun t’ Għawdex huwa membru. Il-President talab illi s-segretarju jakkompanjah f’din il-laqgħa
anke peress illi fis-sena 2012 il-laqgħa ġenerali annwali ser issir ġewwa Għawdex. Kien hemm
qbil unanimu.
6.2 Tqajjem il-punt illi ġewwa l-parking ġewwa l-Mġarr Għawdex ġewwa t-Terminal qed
jingħataw iċ-ċitazzjonijiet. Wara diskussjoni l-membri qablu illi mill-1 ta’ Settembru dan
m’għandhux jibqa jsir.
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Peress li ma kienx hemm aktar x’jiġi diskuss, il-laqgħa ntemmet f’11.45 am.

Samuel Azzopardi
President
Reġjun Għawdex

Ian Paul Bajada
Segretarju Eżekuttiv
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