Reġjun Għawdex
Laqgħa Nru 64/2017
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64.1

Qari, kunsiderazzjoni u approvazzjoni tal-Minuti tal-laqgħa preċedenti

64.1.1 Il-Laqgħa bdiet fis-8.45p.m. għax ma kienx hemm quorum. Intqalgħet it-talba tal-bidu.
64.1.2 Il-President Dr Samuel Azzopardi fetaħ il-laqgħa billi rringrazzja lill-membri preżenti talli attendew
bi ħġarhom għal din il-laqgħa li nżammet f’ħinijiet daqshekk bikrija li l-iskop ewlieni tagħha kien li sservi
ukoll ta’ preludju għal-laqgħa li kienet ser tinżamm aktar tard dakinhar filgħodu mal-Onovervoli Dr Stefan
Buontempo, Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali bħala parti minn sensiela ta’ laqgħat li qed isiru
mal-Kumitati Reġjonali u l-Kunsilli Lokali rispettivi tagħhom, kif ukoll mal-Kumitati Amministrattivi bil-għan
prinċipali ta’ dawn ikun sabiex l-istess-Segretarju Parlamentari jisma’ lil dawn l-awtoritajiet kif ukoll jisma’
b’xi proposti lil-istess awtoritajiet lokali qegħdin joffru.
63.1.3 Wara, inqraw il-minuti tat-tlieta u sittin(63) Laqgħa u ġew approvati unanimanent.

64.2

Punti imqajjma mill-Minuti

64.2.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi, stieden lilll-membri preżenti sabiex iqajjmu xi punti mill-Minuti
tal-laqgħa preċedenti li kienu għadhom kif inqraw sabiex tkompli d-diskussjoni dwarhom.
64.2.2 Peress li ma kienx hemm punti imqajjma mill-membri preżenti, is-Segretarju Eżekuttiv,
is-Sur George Refalo informa lill-membri preżenti bl-iżviluppi li kien hemm fir-rigward:
·

Il-Kuntratt ta’ kera għall-premises ġodda tar-Reġjun – fejn ir-Reġjun Għawdex għadu qiegħed
jistenna risposta finali mingħand l-Avukat tar-Reġjun Għawdex dwar l-abbozz tal-kuntratt ta’ kera
li ġie imfassal u li wieħed jittama li jiġi ffirmat fil-ġranet li ġejjin;

·

Il-Kontijiet Pendenti - Fejn kif kien inkarigat jagħmel, is-Segretarju Eżekuttiv kien bagħat ittra
lill-Onor. Dr Stefan Buontempo fejn infurmah bis-sitwazzjoni finanzjarja xejn feliċi tar-Reġjun
Għawdex u li dan filwaqt li kien għadda l-istess ittra lis-Segretarju Permanenti fi ħdan il-Ministeru
għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali u lid-Direttur Ġenerali, wiegħed li ser ikun qiegħed
jiddiskuti din l-ittra sabiex tinstab soluzzjoni għal din il-qagħda li jinsab fiha r-Reġjun Għawdex;

·

Il-kont tal-ARMS pendenti tal-Kunsill Lokali Città Victoria b’rabta mas-Surveillance Camera fi
Pjazza San Franġisk – fejn il-Kunsill Lokali Città Victoria kien eventwalment talab il-qtugħ
tad-dawl tal-istess camera filwaqt li għadda l-aħħar kont lir-Reġjun Għawdex sabiex jirrifondieh
tiegħu li kien jammonta għas-somma ta’ €3,068.17c u li kien jinsab fl-iskeda tal-Pagament Nru
48 li kienet ser tiġi preżentata aktar tard matul il-laqgħa;

·

L-Innu lil Għawdex - fejn is-Segretarju Eżekuttiv informa lill-membri preżenti li l-kompożitur
il-Prof. Joseph Vella kien għadda kopja tal-partitura tal-istess Innu miktuba mill-ġdid minnu
sabiex tinżamm fl-arkivju tar-Reġjun filwaqt li għadda id-drittijiet tal-innu lir-Reġjun sabiex ikun
jista’ jdoqq l-istess Innu kull meta tinħass il-ħtieġa, u li ta’ dan kollu l-kompożitur ma riedx
ħlasijiet.
Wara li l-aħbar intlaqgħet b’applaws, il-membri qabblu li r-Reġjun Għawdex għandu jibgħat ittra
lill-Prof. Joseph Vella fejn filwaqt li jirringrazzjah tal-ġest eżemplari tiegħu jawgurawlu aktar
ħidma u suċċessi fil-karriera glorjuża tiegħu li qegħda dejjem tkompli tagħmel unur lil Għawdex
tagħna.

64.2.3

Minħabba li ma kienx hemm aġġornamenti oħra, il-laqgħa tkompliet skont l-aġenda.

64.3 Aġġornament dwar il-laqgħa mal-Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli, l-Ambjent u Tibdil
fil-Klima.
64.3.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi, informa lill-membri li wara li fl-aħħar laqgħa tar-Reġjun il-membri
kienu talbu laqgħa mal-Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli, l-Ambjent u Tibdil, din il-laqgħa kienet
inżammet fuq talba tal-Ministru nniffsu nhar il-Ħamis, 2 ta’ Marzu 2017 ġewwa l-Ministeru tiegħu f’Santa
Venera u li għaliha kienu attendew, is-Segretarju Permanenti, Uffiċċjali tal-Wasteserv, kif ukoll Uffiċċjali
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tal-Environment and Resources Authority, flimkien ma’ konsulenti u Uffiċċjali mis-Segretarjat Parlamentari
għall-Gvern Lokali. Il-President filwaqt li skuża ruħu li ma setax jattendi għal din il-laqgħa minħabba
raġunijiet ta’ xogħol, stieden lis-Segretarju Eżekuttiv, is-Sur George Refalo sabiex jaġġorna lir-Reġjun
bl-iżviluppi emanenti mil-laqgħa.
64.3.2 Is-Segretarju Eżekuttiv, filwaqt li nforma lill-membri preżenti li l-laqgħa kienet mitluba mill-Ministru
Dr José Herrera nniffsu u li kellu biss kliem ta’ tifħir għall-fatt li r-Reġjun Għawdex kien l-ewwel wieħed li
talab li jiddiskuti s-sitwazzjoni tal-iskart fi ħdanu mill-aspett reġjonali u ħolistiku wara kemm ir-riforma ta’
dik li kienet l-Awtorità tal-Ippjanar kif ukoll l-introduzzjoni tal-Organic Bag bħala proġett pilota
mill-kumpanija Wasteserv ġewwa Għawdex, fisser kif il-laqgħa kienet waħda pożittiva għalkemm ftit
hemm x’wieħed jista’ jagħmel sabiex jissolvew il-problemi li l-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex qegħdin jsaqqfu
wiċċhom magħhom ta’ kuljum sempliċament għax għal kull argument li ssemma’ dejjem tqum l-issue għal
aktar infurzar filwaqt li f’dak li għandu x’jaqsam ma’ ġbir ta’ skart kummerċjali instab li Għawdex ma jistax
jiġi trattat differenti minn Malta u għalhekk Għawdex irid ikollu jistenna sa’ meta l-proċeduri jinbiddlu
għall-pajjiż kollu.
64.3.3 Is-Segretarju Eżekuttiv, għarraf lill-membri preżenti kif meta kien mitlub jiftaħ illi l-laqgħa, hu
aċċenna għall-fatt li n-nuqqas ta’ involviment mis-settur kummerċjali fil-proġett pilota introdott
mill-Wasteserv meta ġiet introdotta l-l-organic bag għar-residenti biss, wassal biex Għawdex qiegħed
jesperjenza abbużi mhux biss fil-ġbir ta’ skart domestiku imma ukoll ta’ ħafna rimi ta’ skart illegali
fil-kampanja u li l-kawża tiegħu hija maħsuba li hija primarjament għax il-Wasteserv trattat biss il-ġbir
tal-iskart relatat ma’ dak domestiku u naqqset li tikkoordina dak kummerċjali ukoll filwaqt li introduċiet
ċertu tariffi ġodda għar-rimi tal-iskart kummerċjali biex b’hekk qegħdin jiġu nnutati ħafna abbużi
tas-sistema.
64.3.4 Hu kompla billi għarraf lill-memberi preżenti kif il-Ministru mill-ewwel iddikjara li minn informazzjoni
li għandu, il-proġett pilota introdott mill-Wasteserv ġewwa Għawdex kien sejjer tajjeb għalkemm mhux
perfett u li l-istess proġett ma setax jinkorpora fih is-settur kummerċjali kif kien qiegħed jirrakkomanda
r-Reġjun Għawdex għas-sempliċi raġuni li dak is-settur irid bilfors jiġi trattat kollu u mhux f’partijiet
ġeoloġiċi differenti filwaqt li rrimarka li t-taħdidiet mar-rapreżentanti tas-settur kienu diġa bdew biss
għadhom bikrija ħafna.
64.3.5 Is-Segretarju Eżekuttiv filwaqt li spjega kif l-Uffiċċjali tal-Wasteserv kienu kuntenti bl-andament
tal-ġbir tal-iskart domestiku u bir-rispons tal-Kunsilli Lokali fejn tidħol l-imġieba tal-kolletturi, tant li huma
ma jħossux li hemm issues partikulari mal-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex, infurmahom kif hu kien fissrihom li
l-problemi tal-Kunsilli Lokali huma li hemm min qiegħed jabbuża mis-sistema u agħar minn hekk hu li min
jagħmel dan, ma huwiex lanqas josserva d-direttivi odjerni dwar il-ġbir ta’ skart fil-lokalità. U dan,
bil-konsegwenza li l-Kunsilli Lokali rispettivi qed ikollhom jiffaċċjaw problemi akbar sabiex iżommu
l-lokalità tagħhom nadifa u gradevoli mill-aħjar possibbli bil-għan li titgawda kemm mir-residenti kif ukoll
mill-istess barranin li jżuru u jgħammru fl-istess postijiet in kwistjoni u li għalhekk kien hemm bżonn li ssir
xi ħaġa aktar minn sempliċament infurzar kif kienu qed isostnu l-Wasteserv jew li sempliċament jinstab
kompromess finanzjarju bejn il-Kunsilli Lokali u l-kolletturi sabiex jibdew jiġbru kull borża li jsibu
separatament mill-ġbir tal-iskart tal-ġurnata, għax fl-aħħar mill-aħħar kemm l-infurzar kif ukoll il-ġbir extra
jirrikjedu aktar finanzi li l-istess Kunsilli ma għandhomx u lanqas ser jingħataw appositament.
64.3.6 Is-Segretarju Eżekuttiv kompla billi għarraf lill-memberi preżenti kif meta saħansitra għat-talba
tal-Kunsilli Lokali għal aktar rondi edukattivi ta’ Inspectors fil-lokalitajiet kif ukoll sabiex tiżdied il-kollezzjoni
ta’ borża sewda s-Sibt ukoll, il-Wasteserv iddikjarat mill-ewwel li l-ewwel talba tista’ titwettaq mill-wardens
filwaqt li għat-tieni ma kinitx sabet oġġezzjoni ħlief meta intallbu interventi ekonomiċi sabiex titwettaq din
il-possibiltà, konxju li prattikament l-issues kollha li kien semma’ kienu ddeġeneraw għall-sempliċament
aktar infurzar mill-Kunsilli Lokali biss, hu kien fisser lill-Ministru u lill-Uffiċċjali preżenti numru ta’ proposti li
r-Reġjun kien qiegħed joffri sabiex tinstab soluzzjoni imminenti u futura għal dawn il-problemi u fejn fost
l-oħrajn kien semma’:
·

Kif mal-liċenzja mogħtija lis-sidien ta’ Farmhouses u appartamenti tal-kiri għandu jkun hemm
l-istess obbligu li għandhom l-operaturi ta’ stabbilimenti tal-ikel li jitlob li jridu jiddisponu mill-iskart
ġġenerat fil-proprjetajiet tagħhom huma u li jħallsu għalih huma;

·

Kif dawn l-istess sidien flimkien mal-operaturi ta’ stabbilimenti tal-ikel għandhom jingħataw
il-faċilità li jiddisponu l-iskart separat tagħhom f’depots apposta maniġjati u sorveljati b’cctv
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cameras mill-Wasteserv u li jkunu fil-viċinanzi ta’ fejn joperaw bħal f’Marsalforn, ix-Xlendi, il-Belt
Victoria, Tal-Kus, u fil-Punent u fil-Lvant ta’ Għawdex u li jkollhom aċċess għalihom huma biss u
li l-ġbir minn dawn id-depots ikun imħallas mill-istess operaturi imma s’intendi b’aktar mod
effiċjenti u regolari;
·

Li l-bejgħ u l-użu tal-borża s-sewda ġewwa l-pajjiż għandu jinqatà għal kollox u li fil-ġbir tal-iskart
din għandha tiġi sostitwità b’borża ta’ kulur ieħor li jkun differenti għar-residenti u għas-sidien ta’
Farmhouses u appartamenti tal-kiri u għalll-operaturi ta’ stabbilimenti tal-ikel, peress li għax ma
hijiex trasparenti qiegħed jintefa’ kull tip ta’ skart fiha u hemm lok qawwi għall-abbuż;

·

U li titwaqqaf Awtorità li tissorvelja l-ġbir tal-iskart minħabba li ma teżistix għax il-Wasteserv hi
biss operatur, peress li n-nuqqas tagħha qiegħed jagħti lok għal nuqqas konformita u
regolariżazzjoni f’dan il-qasam u s’intendi għal-lok ta’ ħafna abbużi li lanqas il-Kunsilli Lokali ma
jistgħu qatt jindirizzaw waħedhom.

64.3.7 Is-Segretarju Eżekuttiv għarraf lir-Reġjun kif għal dawn il-proposti, is-CEO tal-Wasteserv kien
għadda rapport tal-Wasteserv lill-Ministru fejn filwaqt li assigurah li l-proposti tar-Reġjun għax huma validi
kienu diġa elenkati fl-istess rapport, stiednu sabiex meta jrid il-Ministru jordna l-implimentazzjoni tal-istess
rapport li jitratta ħafna aktar kwistjonijiet ambjentali nazzjonali ukoll. Fir-rigward tal-iskart iġġenerat
mill-istabbilimenti tal-ikel żied biss li jekk iridu l-Kunsilli Lokali jistgħu jilħqu ftehim mal-operaturi huma u
jiġbrulhom l-iskart tagħhom huma biex jassiguraw li ma jkunx hemm abbużi.
64.3.8 Wara diskussjoni pjuttost eżawrenti fejn is-Segretarju Eżekuttiv għarrafhom ukoll kif fil-laqgħa kien
ssemma’ li kemm il-Local Wardens u l-Pulizija kienu obbligati jagħtu ċitazzjonijiet lil kull min jinqabad
joħroġ skart f’ħinijiet mhux tal-ġbir tal-iskart kif ukoll li kienu ġew suġġeriti l-introduzzjoni volontarja ta’ cctv
cameras f’karozzi jew dawk fittizzji bħala deterrent sabiex jgħinu lill-Kunsilli Lokali
fl-infurzar tar-rimi tal-iskart f’postijiet partikulari, il-membri fuq interevent tas-Sur Paul Azzopardi saħħqu li
mhux ġustifikat il-fatt li l-infurzar qiegħed jispiċċa problema f’ħoġor il-Kunsilli Lokali għax kemm il-Pulizija
kif ukoll il-wardens qegħdin jaħarbu jewwilla jagħlqu għajnejhom għal kollox u b’hekk kulħadd qiegħed
jagħmel li jrid filwaqt li l-awtoritajiet jippretendu aktar infurzar mill-Kunsilli Lokali meta dan mhux suppost
hu problema tagħhom ġaladarba jeżisti min diġa hu mħaddem għal dan ix-xogħol.
64.3.9 Filwaqt li l-membri qabblu li għandu jiġi kunsidrat jekk għandhiex tinżamm laqgħa apposta kemm
mal-LESA kif ukoll mas-Supretendent tal-Pulizija tad-Distrett ta’ Għawdex sabiex jiġu diskussi dawn
il-problemi relatati man-nuqqas ta’ infurzar, irringrazzjaw lis-Segretarju Eżekuttiv tal-ħidma tiegħu filwaqt li
qabblu ukoll li jqajjmu dawn il-problemi fil-laqgħa mal-Onorevoli Dr Stefan Buontempo, peress li biex isir
aktar infurzar kif ukoll sabiex il-Kunsilli Lokali jkunu f’qagħda li jordnaw lill-kolletturi biex jiġbru
l-iskart illegali li jaraw f’kull ħin li mhux waqt il-kollezzjoni odjerna sabiex bla bżonn ma jitħalliex skart
għall-ġranet sħaħ fit-toroq bit-tama li l-lokalità tinżamm nadifa kif suppost, hemm bżonn ta’ aktar għajnuna
finanzjarja min-naħa tal-Gvern Ċentrali.

64.4 Aġġornament dwar il-Pjan Ekonomiku, Soċjali u Kulturali għall-Komunità fuq Livell Reġjonali
64.4.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi, informa lill-membri preżenti li wara li għadda ż-żmien tal-appell
fejn ma kien hemm ħadd mill-offerenti li appella għar-riżultat u għalhekk is-Segretarju Eżekuttiv kien
qiegħed iħejji kollox biex itemm il-proċess kollu relatat mal-Pjan tant li saħansitra kien iltaqa’
mal-kumpanija PKF Malta sabiex jippjanaw il-ħidma tagħhom filwaqt li jiddiskutu l-kuntratt, id-Dipartiment
għall-Gvern Lokali ma kienx laqa’ t-talba tal-estensjoni tad-data mitluba mir-Reġjun Għawdex fuq rikjesta
tal-istess Kumpanija rebbieħa sabiex ir-Reġjun Għawdex ikun jista’ jissottometti l-pjan komplut kif suppost
wara d-data mogħtija mill-istess Dipartiment. Għaldaqstant, il-kumpanija PKF kienet ħejjiet rapport
preliminari li intbagħat sad-data tal-għeluq rikjesta filwaqt li ser tkompli bit-tħejjija tar-rapport kif suppost
fil-ġranet li ġejjin sabiex ir-rapport finalizzat ikun komplut kif rikjest mill-aktar fis possibbli.
64.4.2 Wara li s-Segretarju Eżekuttiv, għall-benfiċċju tal-membri, qara l-korrispondenza li għaddiet bejn
ir-Reġjun Għawdex u d-Dipartiment b’relazzjoni ma’ din il-materja, inżammet diskussjoni interessanti fejn
filwaqt li l-membri kellhom kliem ta’ tifħir għal mod kif ġiet sorvolata din il-problema, ġie maqbul li
ġaladarba ħadd ma għandu tort għall-fatt li l-proġett waqa’ lura, ħlief is-sistema li tirrikjedi li kull azzjoni
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matul il-proċess mhux biss hi suġġetta għad-diskussjoni imma ukoll tirrikjedi l-approvazzjoni jew mod
ieħor tal-membri tar-Reġjun u għalhekk l-istess proċess f’ċirkustanzi simili jista’ jieħu fit-tul aktar minn dak
previst, il-kuntratt mal-Kumpanija għandu jiġi ffirmat kif mistenni, sakemm ma hemmx xi oġġezzjoni
min-naħa tad-Dipartiment.
64.4.3 Il-membri preżenti nkarigaw ukoll lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jinforma b’dan lill-kumpanija in
kwistjoni filwaqt li jkompli jsegwi il-kumpilazzjoni tar-rapport sabiex jiġi assigurat li l-pjan ikun suċċess u li
jilħaq l-aspettattivi kemm tar-Reġjun Għawdex kif ukoll dawk rikjesti mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali.

64.5 Aġġornament dwar il-Ħruġ ta’ Period Contract dwar id-dwal tat-toroq u x-xogħijiet relatati
64.5.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi għarraf lir-Reġjun li, wara li fl-aħħar laqgħa kien hemm qbil li
l-Period Contract kif kien mistenni li jkun maħruġ mir-Reġjun Għawdex għandu jinkludi biss ix-xiri ta’
lanterni tat-toroq u arbli ġodda speċifikament għalihom biss filwaqt li jkopri biss ix-xogħolijiet kollha relatati
mad-dwal tat-toroq u l-arbli tad-dwal tat-toroq u l-ħtiġijiet tal-Kunsilli Lokali kollha fir-rigward tad-dwal
tat-toroq biss u mhux ukoll il-manutenzjoni jew ix-xogħol ta’ kull ħaġa oħra li l-Kunsilli Lokali għandhom
bid-dawl u li ma humiex devoluti lir-Reġjun Għawdex, meta s-Segretarju Eżekuttiv ikkomomunika dan
lill-kumpanija Galea Curmi li magħha kienu bdew id-diskussjonijiet biex tħejji l-ispecifications tal-offerta
rispettiva, instab li ġaladarba r-Reġjun kien irrifjuta l-ħruġ ta’ offerta Reġjonali għal dan, u li l-Kunsilli Lokali
kienu qabblu li jipproċedu għal rashom jew bħala grupp jew individwalwent skont iċ-Ċirkulari nru 50 u
l-kjarifika relatata magħha kif maħruġa mid-Diprtiment għall-Gvern Lokali proprju fuq dan is-suġġett, ma
għadx hemm lok li r-Reġjun joħroġ l-offerta għax ir-Reġjun hu responsabbli biss għal-manutenzjoni
tal-istess lanterni u ġaladarba x-xiri hu f’idejn il-Kunsilli Lokali, dak kollu relatat magħhom għandu allura
jiġi nkluż fl-offerti li ser joħorġu l-istess Kunsilli Lokali.
64.5.2 Wara diskussjoni interessanti, fejn il-membri preżenti spjegaw kif dan kollu kien ġie spjegat
fil-laqgħa li l-istess kumpanija offriet li tagħmel għall-benefiċċju tal-Kunsilli Lokali interessati peress li
fl-aħħar laqgħa kienet ġiet rifjutatha t-talba tal-istess kumpanja sabiex din il-laqgħa tinżamm fi ħdan
ir-Reġjun, il-membri qabblu li in konjizzjoni ta’ dan l-iżvilupp, din l-offerta ma għandhiex tiġi pubblikata.
64.5.3 Għalhekk, il-membri preżenti qabblu li kull ma jrid jiddeċiedi r-Reġjun Għawdex fil-futur meta jkun
ser jiskadi ż-żmien stipulat mal-manutenzjoni ta’ dawn il-lanterni devoluti lir-Reġjun Għawdex, hu biss
dwar f’idejn minn ser taqa’ r-responsabbiltà ta’ dawn il-lanterni in kwistjoni, dejjem sakemm
id-Diipartiment ma jkunx diġa’ ta’ instruzzjonijiet mod ieħor f’dan ir-rigward.
64.5.4 Il-membri preżenti saqsew kemm dwar il-progress reġistrat fir-rigward tal-kuntratt imfassal
mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali dwar il-manutenzjoni tal-lanterni devoluti lir-Reġjun kif ukoll dwar
ir-rapport li sar f’isem ir-Reġjun Għawdex mill-Kumpanija Galea Curmi Engineering li jitratta l-problemi
tad-dwal tat-toroq oriġinati mill-istess proġett u li jngħata id-Dipartiment bit-tama li jiġu evalwati l-proposta
tar-Reġjun u b’hekk wara li jiġu mogħtija l-finanzi neċessarji, wieħed jittama li jissolvew il-problemi
tal-irqajja mudlama li jeżistu ġewwa Għawdex kawża tal-proġett tal-bdil tad-dwal tat-toroq.
64.5.5 Il-President Dr Samuel Azzopardi informa lill-membri preżenti li sal-lum ma kienx hemm żviluppi u
għalhekk il-membri qabblu li għandhom jistaqsu dwar dan fil-laqgħa mal-Onorevoli Dr Stefan Buontempo,
aktar tard dakinhar.
64.5.6 Il-President Dr Samuel Azzopardi temm l-intervent tiegħu fuq din il-materja billi informa ukoll
lill-membri preżenti li ir-Reġjun qiegħed ifittex Kwotazzjonijiet għall-Assigurazzjoni tal-lanterni u l-arbli
tat-toroq li ġew devoluti lir-Reġjun u li s’issa r-rispons ma huwiex wieħed inkoraġġanti għax kollox jindika li
ħadd ma’ hu nteressat tant li jonqos biss stennija ta’ żewġ kumpaniji biss li għadhom ma tawx deċiżjoni
definittiva.

64.6 Parteċipazzjoni Annwali fil-Festival des Lycéens et Apprentis – European Orchesta – Région
Aquitane u fil-Manifestazzjoni Kulturali u Enogastronomika fil-Belt ta’ Cervia - Reġjun EmiliaRomagna fl-Italja.
64.6.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi, filwaqt li fakkar kif fl-aħħar laqgħa tar-Reġjun kien għarraf
lill-membri preżenti li r-Reġjun Għawdex kien irċieva l-invit biex għal darb’oħra jerġa’ jipparteċipa
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fil-Festival des Lycéens et Apprentis – European Orchesta – Région Aquitane, għarraf lill-membri preżenti
li l-auditions biex eventwalmwnt jintgħażlu l-mużiċisti żgħażagħ li ser jirrapreżentaw lir-Reġjun Għawdex
f’Mejju 2017 ġewwa Aquitane fi Franza kienu nżammu nhar is-Sibt 18 ta’ Frar 2017 ġewwa s-Sala
tal-Kunsilli Lokali tal-Belt Victoria u li attendew sitt studenti li jippromettu ħafna u li huma żewġ studenti
tal-vjolin mill-Lokalita tan-Nadur, żewġ studenti mill-Lokalità tax-Xagħra li huma waħda bil-vjolin u l-oħra
bil-flawt, studenta tal-vjolin mill-Belt Victoria u studenta bis-saxaphone mil-Lokalità Ta’ Sannat. Hu
għarrafhom ukoll li sadanittant li r-Reġjun Għawdex informa lill-Kunsilli Lokali rispettivi sabiex jiddeċiedu
huma l-ewwel jekk humiex disposti jew mod ieħor li jħallsu l-ispejjeż tal-biljett tal-ajru tal-istudent/i li
intgħażlu sabiex wara dan l-eżitu l-istudenti rispettivi jkunu nfurmati formalment jekk ġewx magħżula jew
mod ieħor sabiex jirrapreżentaw lir-Reġjun Għawdex f’dan il-Festival prestiġjuż fi Franza, l-organizzaturi
tal-Festival kienu infurmaw lir-Reġjun li l-post għall-mużiċist tal-flawt kien laħaq imtela’ minn pajjiż ieħor
biex b’hekk in-numru ta’ studenti għal din is-sena jidher li ser ikun ta’ ħamsa.
64.6.2 Il-President Dr Samuel Azzopardi għarraf lill-membri preżenti li sal-lum il-Kunsilli Lokali rispettivi
kienu aċċettaw li jħallsu l-ispejjeż konnessi mal-biljetti tal-ajru ħlief il-Kunsill Lokali tax-Xagħra li talab għal
aktar żmien biex jiddeċiedi.
64.6.3 Il-President Dr Samuel Azzopardi informa lill-membri preżenti ukoll li saru l-kuntatti mal-kumpanija
li torganizza il-Manifestazzjoni tal-Melħ ġewwa Cervia fejn ġew mgħarrfa bix-xewqa li r-Reġjun Għawdex
jerġa’ jipparteċipa fl-edizzjoni ta’ din is-sena, u r-Reġjun Għawdex kien irċieva komunikat uffiċċjali
mill-organizzaturi fejn bi pjaċir kienu qed jistiednu lir-Reġjun Għawdex sabiex jerġa’ jipparteċipa din
is-sena. Hu kompla billi filwaqt li rringrazzja lill-organizzaturi li aċċettaw għal darb’oħra l-parteċipazzjoni
tal-Reġjun Għawdex, informa lill-membri preżenti li kien ser jitlob laqgħa mad-diriġenti ta’ Konfederazzjoni
Għawdxija tal-Agrikultura u s-Sajd sabiex jibdew id-diskussjonijiet mil-lum dwar dan il-proġett.

64.7 Korrispondenza
64.7.1 E-mail mis-Sur Tony Micallef f’isem iċ-Ċentru Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm fejn jesprimi
x-xewqa taċ-Ċentru li jixtieq jirrikonoxxi u jirringrazzja lid-donaturi tad-demm Għawdxin f’xi okkażjoni
marbuta mar-Reġjun Għawdex - Il-membri innutaw il-kontenut filwaqt li ma sabux oġġezzjoni li dawn
ir-ringrazzjament u rikonoxxenzi jsiru waqt is-serata kulturali li ta’ kull sena tittella’ fiċ-Ċelebrazzjonijiet
marbuta ma’ Jum Għawdex 2017 u li din is-sena ser jinżamm bil-kollaborazzjoni ta’ ħafna aktar entitajiet
Għawdxin li urew interess f’dan il-Jum ġlorjuż ta’ Għawdex.
64.7.2 E-mail mingħand is-Sur Joe Cordina fil-kapaċita’ tiegħu ta’ Kap tad-Delegazzjoni tal-Kumitat
tar-Reġjuni tal-Unjoni Ewropea, fejn jinforma li l-President tal-Kumitat is-Sur Markku Markkula ser ikun fuq
żjara f’Malta u Għawdex bejn l-għoxrin(20) u it-tnejn u għoxrin(22) ta’ April 2017 u li għaldaqstant jixraq li
r-Reġjun Għawdex jorganizza program ta’ attivtajiet b’rabta ma’ din iż-żjara storika – Wara li l-membru
s-Sur Joe Cordina fisser is-sinifikat ta’ din iż-żjara storika, il-membri qabblu li r-Reġjun Għawdex għandu
jorganizza program ta’ attivitajiet kulturali b’rabta ma’ din iż-żjara filwaqt li l-President Dr Samuel
Azzopardi, li hu ukoll membru fi ħdan dan il-Kumitat tar-Reġjuni tal-Ewropa, ippropona li kemm-il darba
l-uffiċċji l-ġodda tar-Reġjun ikunu lesti, jkun jixraq li dawn għandhom jinfettħu uffiċċjalment dakinhar
mill-President tal-Kumitat tar-Reġjuni ġaladarba ser ikun qiegħed ġewwa Għawdex. Il-membri qabblu
mal-proposti u nkarigaw lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jekk hu possibbli jissorvelja x-xogħlijiet bit-tama li
sa’ dakinhar l-uffiċċji l-ġodda jkunu lesti filwaqt li jikkordina mas-Sur Cordina flimkien mal-President
tar-Reġjun Għawdex l-attivitajiet l-oħra kollha ukoll li ser jinżammu dakinhar.

64.8 Approvazzjoni tal-Pagamenti
64.8.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi talab lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jagħti spjega tal-pagamenti
li kienu qegħdin jiġi preżentati lir-Reġjun għall-approvazzjoni.
64.8.2 Wara l-ispjega sodisfaċenti li ngħatat mis-Segretarju Eżekuttiv fejn ġie imfisser kull ħlas rispettiv,
ir-Reġjun approva l-iskeda tal-pagamanti nru 48 li tammonta għal €13,200.17ċ kif annessa mal-minuti.

Banca Giuratale, Pjazza Indipendenza, Rabat – Għawdex VCT 1020
TEL: 21561653 FAX: 21563355

64.9 Materji Oħra
64.9.1 Is-Segretarju Eżekuttiv, is-Sur George Refalo, informa lill-membri preżenti li nhar it-Tnejn, 20 ta’
Marzu 2017, kienet inżammet laqgħa ta’ Gwida dwar it-Tismija tat-Toroq fis-Sala tal-Ministeru għal
Għawdex mill-Kumitat għat-Tismija tat-Toroq fejn filwaqt li ġew spjegati l-linji gwida li ġew approvati
riċentament mill-Kumitat u li jorbtu ukoll lill-Kumitat ta’ Għawdex għat-Tismija tat-Toroq, għarrfu lill-Kunsilli
Lokali ta’ Għawdex li fil-ġranet li ġejjin kien ser jibda eżerċizzju tan-numerazzjoni tal-bibien f’Għawdex li
ilu ma jsir mill-1970, minħabba li riċentament kien ġie deċiż li n-numru tal-bieb biss ser jibda ikun
rikonoxxut bħala uffiċċjali fil-ktiba tal-indirizz u mhux aktar l-isem tad-dar jew post peress li kienu qegħdin
jinstabu xi diffikultajiet anke fir-Reġistru Elettorali minħabba dan.
64.9.2 Imbagħad il-President Dr Samuel Azzopardi fakkar lill-membri preżenti fis-seminar li kien ser
jinżamm aktar tard dakinhar filgħodu mill-Onovervoli Dr Stefan Buontempo, Segretarju Parlamentari
għall-Gvern Lokali bħala parti minn sensiela ta’ laqgħat li qed isiru mal-Kumitati Reġjonali u l-Kunsilli
Lokali rispettivi tagħhom, kif ukoll mal-Kumitati Amministrattivi bil-għan prinċipali ta’ dawn ikun sabiex
l-istess Segretarju Parlamentari jisma’ lil dawn l-awtoritajiet kif ukoll jisma’ b’xi proposti jew ilmenti jew
problemi li dawn l-istess awtoritajiet lokali għandhom, filwaqt li stieden lill-membri preżenti sabiex jattendu
u jipparteċipaw fid-diskussjoni għal ġid ta’ Għawdex.
Wara diskussjoni eżawrenti mill-membri preżenti dwar it-temi li huma jħossu li jimmeritaw mhux biss
diskussjoni imma ukoll attenzjoni partikulari mis-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Gvern Lokali,
il-laqgħa ntemmet fis-9.45 a.m. u ġiet aġġornata sine die.

IFFIRMATA

IFFIRMATA

_______________________

______________________

Dr. Samuel Azzopardi
President

George Refalo
Segretarju Eżekuttiv

Banca Giuratale, Pjazza Indipendenza, Rabat – Għawdex VCT 1020
TEL: 21561653 FAX: 21563355

