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

60.1

60.1.1 Il-Laqgħa bdiet fis-6.45p.m. għax ma kienx hemm quorum. Intqalgħet it-talba tal-bidu. Inqraw
il-minuti tad-disgħa u ħamsin(59) Laqgħa u ġew approvati unanimanent.
60.2

Punti imqajjma mill-Minuti

60.2.1 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.
Peress li ma kienx hemm punti imqajjma mill-membri preżenti, is-Segretarju Eżekuttiv informa lir-Reġjun
rigward:


Is-Sejħa għall-Reġistratur tat-Tribunal Reġjonali Għawdex – kif wara li ġie stabbilit bil-fomm waqt
laqgħa mal-Ministru għall-Ġustizzja u Gvern Lokali kif ir-Reġistraturi huma u ser jibqgħu
impjegati tar-Reġjuni u li ma hemmx il-ħsieb li xi darba jkunu impjegati tal-LESA u li għalhekk
ir-Reġjun għandu jibda l-proċess sabiex tinħareġ sejħa għal Reġistratur skont il-proċeduri
normali li jintużaw kull meta jkun hemm sejħa għal xi post mar-Reġjuni, hu sadanittant kien kiteb
lil-LESA sabiex jitlobhom jispeċifikaw jekk is-sejħa għal Reġistratur tkunx għal post full jew
part-time kif inhu fil-preżent u li sal-lum ir-Reġjun Għawdex kien għadu ma irċieva l-ebda risposta
mil-LESA dwar dan is-suġġett.
Għalhekk, il-membri inkarigaw lis-Segretarju sabiex jibqa’ jsegwi l-każ ħalli tkun tista’ toħroġ
is-sejħa għal Registratur mill-aktar fis biex ix-xogħol ta’ Reġistratur fit-Tribunal Reġjonali jibqa’
għaddej kif ukoll sabiex ikun hemm żmien biżżejjed ta’ taħriġ lill-persuna li tintagħażel għal
Reġistratur ġdid.



Il-Ġemellaġġ mal-Belt ta’ Montpellier fi Franza – fejn is-Segretarju Eżekuttiv informa lill-membri
preżenti li wara li r-Reġjun Għawdex approva l-Memorandum of Understanding (MoU) u inkariga
lis-Segretarju sabiex jikkomunikah lill-Cultural Diplomacy Unit fi ħdan il-Ministeru tal-Affarijiet
Barranin ta’ Malta għall-attenzjoni tagħhom, kien sadannittant imbidel l-Ambaxxatur ta’ Malta
għall-Franza kif ukoll li meta tkellem mal-Uffiċċjali tal-Cultural Diplomacy Unit fi ħdan il-Ministeru
tal-Affarijiet Barranin dwar dan, dawn qalulu li filwaqt li kienu rċevew il-MoU, kienu ukoll qegħdin
jevalwaw jekk jistax jew mod ieħor isir Ġemellaġġ bejn Belt u Reġjun.
Għalhekk, il-membri preżenti inkarigaw lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jibqa’ jsegwi l-każ;



L-insinja Uffiċċjali u lapel Badge tar-Reġjun Għawdex – fejn is-Segretarju Eżekuttiv informa
lill-membri preżenti li d-Dipartiment għadu ma tax risposta definittiva f’dan ir-riġward għalkemm
id-Direttur għall-Gvern Lokali f’laqgħa mar-Reġjuni kien esprima l-opinjoni li r-Reġjuni għandu
jkollhom l-Insinja Uffiċċjali tagħhom bħalma għandhom il-Kunsilli.
Għalhekk il-membri preżenti inkarigaw lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jibqa’ jsegwi l-każ;



L-Innu lil Għawdex - fejn is-Segretarju Eżekuttiv informa lill-membri preżenti li hu kien bagħat
tlett(3) ittri waħda lill-kompożitur, oħra lit-tifel tal-awtur u l-oħra lill-Uffiċċju tal-Kultura fi ħdan
il-Minsteru għal Għawdex dwar id-drittijiet sabiex ir-Reġjun ikun jista’ jdoqq kemm l-istess Innu,
biex ir-Reġjun jingħata kopja tal-Innu ffirmata mill-Kompożitur, kif ukoll sabiex ir-Reġjun ikun
jista’ jdoqq l-Innu bis-CD li kien ħareġ l-istess Uffiċċju tal-Kultura fil-50 Anniversarju mill-ewwel
eżekuzzjoni tal-istess Innu, u li kien għadu ma rċieva l-ebda risposta f’dan ir-rigward;



L-offerta ta’ 4 Composter Bins lill-iskejjel – Fejn sal-lum l-Kapijiet tal-iskejjel magħżula għadhom
ma kkomunikawx il-qbil jew mod ieħor li jingħataw dawn il-composter bins;



Talba għall-premises ġodda tar-Reġjun – li ir-Reġjun Għawdex irċieva komunikat min-naħa
tad-Direttorat għat-Tmexxija tal-Proprjetà tal-Gvern datata 9 ta’ Awwissu 2016 tinforma li t-talba
sabiex ir-Reġjun jingħata Ħanut Nru 30 Pjazza Indipendenza – It-Tokk, Victoria ma ġietx
milqugħa u kif hu kien kitbilhom lura fejn talabhom sabiex ir-Reġjun Għawdex jingħata raġuni
valiba għaliex dan.
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Is-Segretarju Eżekuttiv għarraf lir-Reġjun kif hu kien talab lista tal-postijiet li l-Kurja Veskovili ta’
Għawdex kienet għaddiet lill-Gvern sabiex ir-Reġjun ikun jista’ jfittex post peress li din il-lista ma
teżistix għand l-Uffiċċju tal-Artijiet ġewwa Għawdew, filwaqt li fakkarhom li bħalissa hemm
miftuħa l-Expression of Interest għall-premises għar-Reġjun u li din tagħlaq nhar il-Ġimgħa 11 ta’
Novembru 2016 f’12.00 f’nofsinhar.
Il-membri saqsew jekk kienx hemm rispons għal din l-Espressjoni ta’ Interess u s-Segretarju
Eżekuttiv wieġeb fl-affermattiv u li r-rispons kien wieħed inkoraġġanti ħafna;


Il-proposta għall-introduzzjoni tal-Free Bike Sharing System ġewwa Għawdex – ir-Reġjun
Għawdex irċieva komunikat mingħand l-Assoċċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali fejn tgħarraf lill-Kunsilli
Lokali kollha dwar id-diskussjonijiet li għaddejjin bħalissa bejn l-Assoċċjazzjoni flimkien ma’
Transport Malta(TM) u il-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura dwar proġetti u inizzjattivi
ekoloġiċi li biħsieba timbarka fuqhom Transport Malta fosthom dan il-proġett. Għalhekk,
il-membri qabblu li dan il-proġett għalissa jinżamm milli jitwettaq sakemm wieħed jara fejn ser
jaslu d-diskussjonijiet li ser jibdew mal-Kunsilli Lokali kollha fuq dawn l-inizzjattivi;



L-ittra Legali lill-Water Services Corporation – fejn il-membri ġew infurmati li ittra legali lill-Water
Services Corporation(WSC) fejn fiha jiġu mitluba f’isem il-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex sabiex
iħallsu l-ammonti dovuti lilhom kif ukoll sabiex jaderixxu mad-direttivi maħruġa mill-Awtoritajiet
konċernati dwar taqtiegħ, tiswijiet u kisi bl-asfaltar tat-trinek li huma jkollhom bżonn jagħmlu
minħabba tiswijiet, għadha ma ntbagħtitx għas-sempliċi raġuni li jonqos numru ta’ Kunsilli Lokali
li għadhom ma bagħtux l-informazzjoni mitluba.
Għalhekk, il-membri preżenti inkarigaw lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jisħaqq mal-Kunsilli Lokali
ħalli jibgħatu l-informazzjoni mitluba malajr kemm jista’ jkun biex tintbagħat din l-ittra;

Imbagħad il-laqgħa tkompliet skont l-Aġenda maqbula. Minħabba li kien hemm xi membri tal-Gozo
College Middle School dwar il-proġett Kreattiv, kif ukoll l-Inġinier Renzo Curmi tal-kumpanija Galea Curmi
Engineering dwar ir-rapport fuq id-dwal tat-toroq, jistennew fis-sala ta’ barra, ġie deċiż li jiġu mistiedna
jagħtu l-intervent tagħhom huma l-ewwel sabiex ma joqgħodux jistennew fit-tul.
Għalhekk, ġie deċiż li l-ewwel żewġ punti fuq l-Aġenda jitħallew għal aktar tard.

60.3

Il-Proġett Kreattiv mal-Gozo College Middle School

60.3.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi filwaqt li rringrazzja lir-rappreżentanti mill-Gozo College Middle
School immexxija mill-Assistent Kap tal-Iskola s-Sinjura Maria Buttiġieġ u akkumpanjata mis-Sur Lino
Xerri u l-Artist Għawdxi s-Sur Mario Cassar talli aċċettaw l-istedina tar-Reġjun li jiltaqgħu mal-membri
tar-Reġjun flok jiltaqgħu ma’ kull Kunsill Lokali individwali, sabiex jintroduċu il-Proġett Kreattiv li hemm
il-ħsieb li jinbeda fix-xhur li ġejjin bil-kollabarazzjoni tal-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex.
60.3.2 Is-Sinjura Buttiġieġ, bdiet billi spjegat kif dan il-Proġett qiegħed jinżamm għat-tieni sena
konsekuttiva grazzi għall-fondi li l-iskola qegħda tingħata mill-Malta Arts Fund u kif din is-sena l-iskola
nkarigat lill-Artist Mario Cassar sabiex flimkien mad-Dipartiment tal-Arti tal-istess skola, l-istudenti li
jattendu Sena 7 u 8, ser jikkrejaw mural tal-injam tridimensjonali li ser jitqiegħed għal dejjem fl-entratura
tal-iskola. Hi spjegat fid-dettal kif nibtet l-idea mill-viżjoni tal-Artist li tiġi kreata biċċa xogħol tal-Arti li
fl-istess waqt li tgħaqqad il-Lokalitajiet ta’ Għawdex f’biċċa xogħol artistika waħda, toħroġ id-differenzi li
jeżistu u li mhux biss jiddistingwu kull Lokalità minn oħra iżda ukoll jidentifikaw dak li jagħmel kull lokalità
speċjali u unika fil-Gżira ta’ Għawdex. Dan il-mural ser ikun qiegħed jesprimi lill-Għawdex u dan kollu
b’mod tridimensjonali
60.3.3 Għalhekk, ix-xewqa hi li l-istudenti jinqassmu fi gruppi ta’ għoxrin u kull grupp jintbagħat f’kull
lokalità partikulari. Hemmhekk, jiġu mdawwra minn espert tal-lokalità mal-postijiet l-aktar importanti
tar-raħal li għalihom tkun magħrufa l-Lokalità jew li jissimbolizzaw l-istess Lokalità. Wara kull grupp
jiddiskuti u jaqbel fuq oġġett li skontu jkun verament jinkorpora dak kollu li miegħu tista’ tiġi identifikata
lokalità bil-ħsieb li dan jiġi kreat u mqiegħed f’dan il-mural.
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60.3.4 Is-Sinjura Buttiġieġ ikkonkludiet l-intervent tagħha billi filwaqt li rringrazzjat lill-membri preżenti
tal-attenzjoni tagħhom esprimiet ix-xewqa li kull Lokalità tipparteċipa f’dan il-proġett billi jkun il-Kunsill
Lokali rispettiv li jidentifika l-espert mil-Lokalità tieġħu li ser ikun qiegħed idawwar lill-istudenti mal-lokalità;
kif ukoll jekk il-Kunsilli Lokali humiex lesti li jisponsorjaw it-trasport li jieħu lill-istudenti mill-iskola
għal-lokalità u lura. Hi rrimarkat li l-ispejjeż tal-espert ser jitħallsu mill-proġett.
60.3.5 Il-President Dr Samuel Azzopardi, filwaqt li rringrazzja lis-Sinjura Buttiġieġ u lill-Kollega tagħha u
l-Artist is-Sur Mario Cassar ta’ din l-inizzjativa tal-idea u tal-proġett ambizzjuż u interessanti li daħħlu
għalih, esprima x-xewqa li kull Lokalità tipparteċipa f’dan il-proġett kif ukoll li tisponsorja t-trasport
lill-istudenti.
60.3.6 Wara diskussjoni qasira, il-membri preżenti qabblu li l-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex jipparteċipaw
f’dan il-proġett billi jagħżlu huma l-espert minn kull lokalità kif ukoll li jisponsorjaw it-trasport tal-istudenti u
nkarigaw lis-Segretarju Eżekuttiv, is-Sur George Refalo sabiex jinforma b’din id-deċiżjoni lill-Kunsilli Lokali
kollha sabiex meta jkun ser jinbeda dan il-proġet, huma jkunu diġa konxji tiegħu kif ukoll
tal-parteċipazzjoni tagħhom f’dan ir-rigward.
60.3.7 Il-President Dr Samuel Azzopardi reġa’ mill-ġdid feraħ lill-iskola ta’ dan il-proġett filwaqt li stieden
lir-rappreżentanti tal-iskola sabiex iħallu s-sala ħalli tkun tista’ titkompla l-laqgħa.

60.4

Ir-Rapport dwar l-iStreet Lighting Devolution Agreement

60.4.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi filwaqt li stieden lill-Inġinier Renzo Curmi sabiex jieħu postu
fis-sala, reġa fakkar kif ir-Reġjun Għawdex kien talab lill-Kuntrattur Galea Curmi Engineering fejn fost
affarijiet oħra, iħejji rapport dettaljat fejn mhux biss jidentifika dawk in-nuqqasijet kollha li ġew kawżati
bil-proġett tat-tibdil tal-lanterni fit-toroq imma ukoll sabiex jirrakkomanda soluzzjonijiet sabiex jiġu
indirizzati l-problemi li jeżistu, u li fuq xewqa tal-istess kumpanija, ġie mistieden sabiex jagħti spjega
tar-rapport ħalli r-Reġjun Għawdex ikun f’pożizzjoni li wara li jiddeċiedi fuq kif ser jipproċedi, jibda
diskussjonijiet mas-Sustainable Energy & Water Conservation Unit(SEWCU) sabiex tinstab soluzzjoni
għall-aħjar tar-residenti u s-sewwieqa u mingħajr ma jeħlu spejjeż addizzjonali l-Kunsill Lokali Għawdxin
biex jiġu solvuti dawn id-defiċjenzi kawżati minn dan il-proġett.
60.4.2 L-Inġinier Galea Curmi filwaqt li rringrazzja lir-Reġjun Għawdex f’isem il-Kumpanija Galea Curmi
Engineering tallli għoġobhom jinkarigaw lilhom sabiex jlesstu dan ir-rapport, beda billi talab skuża jekk
forsi dan ir-rapport ħa element ta’ tul ta’ żmien biex tlesta kawża tal-fatt li fil-bidu mhux il-Kunsilli Lokali
kollha urew l-istess rieda li jikkollaboraw magħhom f’dan ir-rapport.
60.4.3 Hu kompla billi ta’ spjegazzjoni fit-tul fuq kif tmexxa u eventwalment sar il-proġett min-naħa
tas-SEWCU fi ħdan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru, kif ukoll x’ġara meta mill-ewwel deher li kemm-il darba
l-lanterni l-ġodda kienu ser jeħħlu flok il-lanterni l-qodma mingħajr ma jsir ripożizzjonament tal-lanterni
skont id-direttivi dwar id-dwal tat-totoq tal-Unjoni Ewropea kif ukoll skont il-bżonn tat-toroq partikulari,
kienu qegħdin jinħolqu rqajja f’ċertu toroq li kienu ċappa dlam. Filwaqt li rrimarka li l-idea
tar-ripożizzjonament tal-lanterni l-ġodda ġiet mill-ewwel skartata minħabba li kienet tinvolvi ħafna spejjeż
allavojla l-bozoz kienu ser jitħallew bi ksur tad-dirittivi tal-Unjoni Ewropea, l-Inġinier Curmi fisser kif hu u
ħaddiema tal-kumpanija tieġħu akkumpanjati minn rapreżentanti ta’ kull Kunsill Lokali ġewwa Għawdex,
kienu daru bozza bozza wara li l-proġett ta’ bdil tal-lanterni kien spiċċa sabiex mhux biss jiġu identifikati
dawn l-irqajja imma ukoll tiġi studjata bir-reqqa kull possibilità li teżisti sabiex lir-Reġjun jirrakomandawlu
l-aħjar għażla possibbli.
60.4.4 Għalhekk, l-Inġinier Curmi għarraf lill-membri preżenti li f’dan ir-rapport kienu qegħdin jiġu offruti
żewġ għażliet għall-attenzjoni tar-Reġjun bl-ewwel waħda tikkonsisti fi tkabbir jew tnaqqis tal-bozoz
eżistenti sabiex jiġu eliminati l-irqajja ta’ bejniethom jew maġenbhom u bit-tieni opzjoni li tissuġġerixxi li
tiżdied lanterna ġdida kull fejn ġew identifikati xi rqajja mudlama mingħajr ma tbiddel xejn mill-proġett kif
sar. L-Inġinier Curmi filwaqt li spjega kif inkwantu ta’ konsum ta’ vultaġġ ser jibqa’ kważi l-istess fiż-żewġ
opżjonijiet bħalma kienu ukoll kważi l-istess fl-ispejjeż li tinvolvi kull għażla, fakkar lir-Reġjun li l-bozoz
tal-proġett ma jistgħux jinbiddlu qabel jgħaddu ħames(5) snin mit-tlestija tal-proġett għajr għal dawk
il-bozoz fejn qed jintalab li jitnaqqsu mill-vultaġġ tal-bozza li twaħħlet oriġinarjament.

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

60.4.5 Sabiex ir-Reġjun ikun f’pożizzjoni aktar komda li jiddeċiedi, il-President Dr Samuel Azzopardi,
saqsa xi gwadanji kien għamel il-pajjiż bil-proġett ta’ bdil tal-lanterni fejn għandu x’jaqsam konsum ta’
vultaġġ ta’ dawl u tnaqqis tal-carbon footprint eżistenti. L-Inġinier Curmi spjega kif bil-proġett ta’ bdil
tal-lanterni tat-toroq il-konsum ta’ vultaġġ niżel sewwa taħt il-50% u rigward it-tnaqqis tal-carbon footprint
ġara l-istess u li l-proġett żgur li kien utli mill-aspett ambjentali. Għalhekk, il-President saqsa jekk b’din
iż-żieda ta’ lanterni offruti bi-żewġ opzjonijiet preżentati kienux ser jaffettwaw ir-riżultati miksuba s’issa
bil-proġett ta’ bdil tal-lanterni. L-Inġinier Curmi spjega li ndipendentament minn liema opzjoni r-Reġjun
jagħżel, għalkemm hu ovvju li ser ikun hemm żieda kemm fil-konsum ta’ vultaġġ kif ukoll fil-carbon
footprint, ir-riżultati miksuba bil-proġett mhux ser jinbiddlu qatiegħ għax xorta ser jibqgħu fil-wisa’ taħt
il-50% ta’ dak li kien qabel f’konsum ta’ vultaġġ kif ukoll ta’ carbon footprint.
60.4.6 B’rabta mal-istess argument, l-Inġinier Curmi għarraf lill-membri preżenti kif kien ġie kkuntatjat
minn rapreżentant tal-Environment Resources Authority (ERA) li kienet għada kif twaqqfet bir-ristrutturar li
sar fi ħdan il-Malta Environment & Planning Authority (MEPA), fejn kien innota li n-numru tal-lampi
fit-toroq kien żdied aktar u li allura kien qed jiżdied it-tniġġis mid-dwal meta skontu ma hemmx għalfejn.
Hu kompla billi fisser kif fil-verita’ veru kienu żdiedu l-lanterni u ser ikomplu jiżdiedu b’dak li qiegħed jiġi
propost fir-rapport, imma reġa’ saħaq kif mill-aspett ambjentali l-bidla kienet insinifikanti. L-Inġinier Curmi
spjega ukoll kif hemm minn imbagħad jemmen li l-tniġġiż tad-dawl veru żdied imma li dan ma żdietx għax
kien hemm u ser ikun hemm żieda fin-numru ta’ lanterni imma għax taħt il-lanterni l-ġodda ikun ħafna
dawl f’saħħtu li joħloq impressjoni ta’ dlam aktar ma jkun hemm ftuħ. Infatti kompla jispjega dan
il-fenomenu billi semma kif hawn minn isostni li fil-verità l-bdil tal-lanterni ma kkawżax irqajja ta’ dlam
imma li jista’ jagħti l-każ li l-ħafna dawl taħt il-lanterni eżatt jagħti l-impressjoni li hemm irqajja ta’ dlam
meta fil-fatt jista’ jagħti l-każ li ma hemmx. Hu temm dan l-intervent billi kkonkluda li r-risposta għal dawn
l-argumenti ma ngħatatx fir-rapport u lanqas ġiet kunsidrata fir-rapport għax ir-rapport kien jitratta biss
il-bżonnijiet tar-residenti u dak li kien qiegħed jiġi diskuss mal-ERA u argument xjentifiku u ma kienx
relevanti għall-proġett għax kif intqal qabel impossibbli li jsir ri-disinjar tal-lanterni tat-toroq sabiex jiġu
indirizzati l-irqajja ta’ dlam li jeżistu.
60.4.7 Għalhekk, wara diskussjoni twila fejn ġieli ntalab l-intervent mill-ġdid tal-Inġinier Curmi sabiex
jerġa’ jiċċara ċertu aspetti, il-membri preżenti qabblu li t-tieni opzjoni hija l-aħjar proposta u li għandha tiġi
rakkomandata mir-Reġjun Għawdex. Imbagħad, qamet id-diskussjoni jekk ir-Reġjun għandux iressaq
il-proposta li jiżdiedu lanterni ġodda fejn hemm l-irqajja kawża tal-proġett ta’ bdil tal-lanterni mas-SEWCU
jew mal-Prim Ministru jew ma xi Ministru ieħor minħabba li l-Enerġija taqa’ taħt id-dekasteru tiegħu. Wara
diskussjoni oħra, ġie deċiż li din il-proposta għanda titressaq l-ewwel lis-SEWCU bħala Project Managers
tal-proġett imbagħad skont l-eżitu wieħed jerġa’ jiddiskuti jekk għandhomx isiru laqgħat separati mal-Prim
Ministru jew ma xi Ministru ieħor.
60.4.8 Is-Segretarju Eżekuttiv is-Sur George Refalo u l-Inġinier Renzo Curmin għarrfu lir-Reġjun li għal
nofs Novembru hemm ippjanata laqgħa mas-SEWCU minħabba l-istess proġett imma biex jiġu diskussi
aspetti oħra tal-proġett u li allura din il-proposta għandha tiġi mressqa l-ewwel darba dakinhar.
60.4.9 Il-membri preżenti saqsew dwar kif kienu baqgħu d-diskussjonijiet mal-EneMalta rigward it-tul ta’
żmien li l-ħsarat identifikati tal-EneMalta qegħdin jieħdu biex jissewwew. L-Inġinier Curmi, filwaqt li għarraf
lill-membri preżenti li kienet inżammet laqgħa apposta maċ-Chairman tal-EneMalta fuq talba tar-Reġjun
Għawdex nhar it-Tnejn 10 ta’ Ottubru 2016 u li għaliha kien attenda s-Segretarju Eżekuttiv is-Sur George
Refalo, informa lill-membri preżenti li minħabba li l-partijiet ma humiex jaqblu fuq ir-responsabbilità
tal-ħsarat u saħansitra saru allegazzjonijiet ta’ traskurament jew misapproprazzjoni ta’ proprjetà, ġie deċiż
li għalkemm diġa sar eżerċizzju fejn għal kull ħsara rapurtata jassistu għaliha kemm il-kuntrattur kif ukoll
ħaddiema tal-EneMalta, dan l-eżerċizzju għandu jitkompla għal aktar żmien. Hu kompla billi filwaqt li
fakkar li l-eżerċizzju li sar kien wera li aktar min-nofs il-ħsarat rapurtati kienu tal-EneMalta u mhux
tal-kuntrattur, l-EneMalta xorta qegħda tkompli tinsisti li mhux minnu dan u għalhekk ġie maqbul li dan
l-eżerċizzju jerġa’ jsir għal tul aktar ta’ żmien ġaladarba dan ix-xogħol ma sarx qabel jew waqt il-proġett
ta’ bdil ta’ lanterni tat-toroq biex jiġi evitat li kull parti tissusspetta fuq l-oħra jew tiddeżisti milli ssewwi
l-ħsarat tagħha hi mingħajr ħafna diskors u suspetti u akkużi żejda.
60.4.10 Il-President Dr Samuel Azzopardi saqsa lill-Inġinier Galea Curmi dwar jekk l-ispecifications
mitluba mir-Reġjun sabiex ikun jista’ joħroġ l-offerti għax-xiri ta’ lanterni tat-toroq u arbli ġodda f’hiex kienu
wasslu peress li d-domanda qegħda dejjem tiżdied u minħabba l-ammont konsiderevoli ta’ flus li jiswew,
ma jagħmilx sens li l-Kunsilli jibqgħu jaħdmu bil-quotations mingħand is-suppliers tal-lanterni involuti
fil-proġett kif kienet id-direttiva mogħtija sal-lum. L-inġinier Curmi wieġeb li l-ispecifications kienu lesti biss
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iħoss li jagħmel sens li r-Reġjun joħroġ sejħa waħda mhux biss għax-xiri ta’ bozoz imma li tkopri
x-xogħolijiet kollha relatati mad-dwal tat-toroq u l-ħtiġijiet tal-Kunsilli Lokali kollha fir-rigward tad-dwal
tat-toroq sabiex il-Kunsilli Lokali jingħataw prezzijiet aħjar u x-xogħolijiet isiru b’ċerta uniformita sabiex jiġu
evitati problemi akbar. Il-membri, in konjizzjoni tal-fatt li l-proposta ta’ Offerti Reġjonali ma tantx gawdiet
appoġġ fi ħdan ir-Reġjun iżda konxji mill-problemi li d-dwal tat-toroq qegħdin joħolqulhom, filwaqt li qabblu
mal-prinċipju esprimew ix-xewqa li jiddeċiedu f’laqgħa oħra meta jkun hemm preżenza aktar
rapreżentattiva ta’ membri.
60.4.11 Għalhekk, ir-Reġjun filwaqt li irringrazzja lill-Inġinier Renzo Curmi f’isem il-Kumpanija tiegħu
Galea Curmi Engineering Ltd tar-rapport li għamel, stednuh sabiex fil-laqgħat li jkollu jipppersisti dejjem
skont id-deċiżjoni tar-Reġjun, u talbuh sabiex jibgħat il-kont dovut tar-rapport li kien għadu kif ippreżenta.
60.4.12 Il-President Dr Samuel Azzopardi reġa’ mill-ġdid irringrazzja lill-Inġinier Curmi filwaqt li stiednu
sabiex iħalli s-sala ħalli tkun tista’ titkompla l-laqgħa skont l-Aġenda maqbula.

60.5

Ittra legali mingħand il-Kumpanija Datatrak

60.5.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi informa lir-Reġjun li l-Kumpanija Datatrak fi ħdan il-Grupp Loqus,
li l-kuntratt magħhom ġie ukoll assorbit mill-Aġenzija l-ġdida LESA, bagħtet ittra legali fejn qed titlob li
r-Reġjun iħallas l-ammont ta’ €107,345.53c li hu dovut lilhom tas-servizz li taw lir-Reġjun Għawdex u li
r-Reġjun għadu ma onorax l-istess ħlas s’intendi minħabba l-predikament finanazjarju li għandu.
Il-President filwaqt li għarraf lill-membri preżenti li diġa bdew sensiela ta’ laqgħat mas-Segretarju
Parlamentari Dr Stefan Buontempo u d-Dipartiment għall-Gvern Lokali sabiex il-LESA ssellef il-flus
lir-Reġjun sabiex dan ikun jista’ jħallas id-djun li għandu mal-Kumpaniji privati mill-aktar fis possibbli,
infurmahom ukoll li kienu ser jibdew trattattivi mal-LESA ukoll sabiex jinstab kompromess kif ser jitħallas
dan id-dejn tar-Reġjun mingħajr ma jbagħtu l-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex.
60.5.2 Wara diskussjoni interessanti fejn il-membri preżenti reġgħu għal darb’oħra insistew sabiex f’dawn
il-laqgħat ir-Reġjun dejjem għandu jinsisti sabiex il-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex ma jbagħtux dan il-piż
finanzjarju li għandu l-istess Reġjun, il-membri preżenti inkarigaw lis-Segretarju sabiex jgħaddi din l-ittra
lill-Avukata tar-Reġjun sabiex tirrispondi l-ittra mingħajr ma tippreġudika l-istess Reġjun Għawdex.

60.6

Il-Ħatra ta’ Deputat Segretarju Eżekuttiv

60.6.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi informa lill-membri preżenti li minħabba li l-attendenza kienet
waħda fqira, din il-ħatra għandha tiġi diskussa u deċiża f’laqgħa oħra meta l-attendenza tal-membri tkun
numeruża.
60.6.2 Il-membri qabblu mal-President u inkarigaw lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jerġa’ jressaq din
il-ħatra fuq l-Aġenda ta’ laqgħa oħra tar-Reġjun.

60.7

Programm Jum Għawdex 2016

60.7.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi filwaqt li reġa’ fakkar għall-benefiċċju tal-membri preżenti li
l-programm ta’ attivitajiet sottomess mal-applikazzjoni oriġinali tar-Reġjun għall-fondi skont Memo
30/2015 - Cultural Events Initiative Scheme for Local Councils ma kienx ġie aċċettat fit-totalità tiegħu u li
għalhekk il-Kumitat Ċelebrajzzjonijiet Jum Għawdex 2016 kien reġa’ ltaqa proprju biex jirrevedi l-program
bit-tama li jiġi aċċettat il-program il-ġdid, għarraf li d-Dipartiment għall-Gvern Lokali kien informa b’ittra
datata 26 ta’ Settembru 2016 lir-Reġjun li ma jistax jibbenefika fondi għal din l-attività, għax il-Bord kien
diżappuntat għas-sempliċi raġuni li fl-attivitajiet ma ġewx inklużi l-Kunsilli Lokali kollha ta’ Għawdex.
60.7.2 Il-President Dr Samuel Azzopardi informa lill-membri preżenti li s-Segretarju kien bagħat risposta
għal din l-ittra fejn l-ewwel nett spjegalhom li Jum Għawdex ma ġiex stabbilit mir-Reġjun iżda li minn
dejjem kien jiġi ċelebrat u li r-Reġjun Għawdex ħa l-organizzazzjoni tiegħu hekk kif twaqqaf mhux
b’kapriċċ imma għax hekk kien jixraq; it-tieni nett li l-fatt li l-program ikun ġie approvat mill-membri u li
għaċ-ċelebrazzjonijiet jattendu s-Sindki kollha tal-lokalitajiet, fih inniffsu hemm allura l-parteċipazzjoni ta’
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Għawdex kollu fl-istess attivitajiet li huma personifikati fis-Sindku tal-Lokalità rispettiva; kif ukoll issemma
l-paragun mal-fatt li f’Malta l-Festi Nazzjonali mhux qegħdin ikunu ċelebrati fil-lokalitajiet kollha imma biss
fil-Belt Valletta jew fejn ikun hemm il-monument rispettiv.
60.7.3 Wara diskussjoni pjuttost imqanqla għax kien hemm membri li ħassewhom offiżi għax skont l-ittra
deher li qisu Jum Għawdex twaqqaf frott il-prożunzjoni tar-Reġjun Għawdex meta ma huwiex il-każ għax
dan il-Jum kien minn dejjem imfakkar, il-President ikkonkluda li effettivament id-Dipartiment kien wieġeb
ir-risposta tar-Reġjun billi esprima l-fatt li d-deċiżjoni ma hijiex riversibbli.
60.7.4 Il-President Dr Samuel Azzopardi, għarraf lir-Reġjun li għalkemm kien hemm xi membri li
esprimew ix-xewqa li l-programm għandu jitħassar bi protesta għal dan l-atteġjament min-naħa
tad-Dipartiment, il-parti Uffiċċjali ta’ Jum Għawdex kienet xorta ser tiġi ċelebrata kif previst f’każ ta’
risposta negattiva kif fil-fatt seħħ, peress li il-President ta’ Malta kienet diġa aċċettat li l-attivitajiet jittellgħu
taħt il-Patroċinju Distint Tagħha kif ukoll għall-ewwel darba minn kemm ilu jorganizza Jum Għawdex
ir-Reġjun, jiġifieri mill-2011, il-President ta’ Malta mhux biss kienet mistiedna imma kienet diġa aċċettat li
ser tattendi għall-attivitajiet ta’ din is-sena.
60.7.5 Wara li l-aħbar intlaqgħet b’applaws mill-membri preżenti, il-membri qabblu li l-attivitajiet jinżammu
kif previst fl-istess waqt li insistew li sakemm hu possibbli l-ispejjeż tal-attivitajiet ta’ din is-sena ma
jeċċedux l-ammont rifuż mid-Dipartiment għall-attivitajiet li nżammu fl-2015 sabiex ir-Reġjun ma jidħolx
f’aktar spejjeż konxji mill-predikament finanzjarju li diġa għandu r-Reġjun Għawdex.
60.7.6 Wara li s-Segretarju Eżekuttiv fisser il-program b’rabta mal-attivitajiet Uffiċċjali li ser jinżammu din
is-sena fejn fost affarijiet oħra jinkludu iċ-ċerimonja tat-tqegħid ta’ kuruni mal-Monument tal-Arċipriet
Saver Cassar fi Pjazza Indipendenza-It-Tokk, Konċelebrazzjoni Pontifikali fil-Katidral ta’ Għawdex kif ukoll
Kunċert tal-Okkażjoni segwit minn riċeviment, il-President Dr Samuel Azzopardi appella sabiex ħadd ma
jonqos kif ukoll sabiex is-Sindki jattendu għal dawn l-attivitajiet liebsa l-Insinja tal-Lokalità rispettiva
tagħhom bħala turija ta’ omaġġ lejn dan il-Jum u l-President tar-Repubblika ta’ Malta.
60.7.7 Is-Segretarju Eżekuttiv informa lill-membri preżenti li sadannittant, ir-Reġjun Għawdex kien ġie
avviċinat b’mod informali ħafna li hemm xi għaqdiet oħra f’Għawdex li esprimew ix-xewqa li Jum
Għawdex ma jkunx organizzat minn xi entità waħda biss imma li jkun organizzat min kull Għaqda li
għandha dan l-interess ġewwa Għawdex. Wara diskussjoni nteressanti fejn anke issemma l-fatt li
ġaladarba għall-ewwel darba din is-sena, ir-Reġjun Għawdex ma kkwalifikax għal fondi u allura ser jibda
jkun diffiċċli ħafna aktar fil-futur biex ir-Reġjun jibqa’ jorganizza dawn l-attivitajiet waħdu, kif ukoll konxji
mill-predikament finanzjarju li għandu r-Reġjun, il-membri qabblu li jagħmel sens li r-Reġjun jesprimi
d-disponibilità tiegħu sabiex aktar entitajiet jikkollaboraw flimkien fl-organizzazzjoni taċ-Ċelebrazzjonijiet
annwali ta’ Jum Għawdex u awguraw kull suċċess f’li jintlaħaq kompromess bejn kull min hu nteressat
fl-organizzazzjoni ta’ Jum Għawdex fil-futur.

60.8

Imprevist matul il-laqgħa

60.8.1 Hekk kif il-laqgħa kienet ser titkompla skont l-Aġenda, is-Sur Philip Vella għarraf lill-membri
preżenti li kien għadu kif irċieva telefonata personali fejn ġie infurmat li qariba tiegħu kienet idaħħlet
l-isptar u qegħda agunija u għalhekk talab li jiġi skużat mill-laqgħa. Konxju li bit-tluq tiegħu ma kienx ser
ikun hemm quorum, is-Sur Vella offra d-disponibilità li joqħod aktar għal-laqgħa sabiex jekk hemm xi ħaġa
urġenti fuq l-Aġenda li tinħtieġ deċiżjoni sabiex din tiġi diskussa l-ewwel ħalli ma jtellifx lir-Reġjun
mill-ħidma tiegħu.
60.8.2 Għalhekk, il-President Dr Samuel Azzopardi, filwaqt li rrinġrazzja lis-Sur Vella għad-disoponibilità
tiegħu, f’isem ir-Reġjun Għawdex wiegħed lilu u lill-Familja tiegħu l-appoġġ kollu tal-membri f’dan
il-mument diffiċċli tal-ħajja u talab lis-Segretarju sabiex jirrimarka biss liema kienu dawk l-affarijiet l-aktar
importanti li kien fadal fuq l-Aġenda.
60.8.3 Il-membri preżenti qabblu li l-aħjar hu li tiġi diskussa biss x’korrispondenza urġenti hemm,
l-approvazzjoni tal-pagament u jekk hemmx xi materja oħra urġenti li tintħtieġ id-deċiżjoni tar-Reġjun
Għawdex.
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60.9

Korrispondenza

60.9.1 E-mail datata 26 ta’ Awwissu 2016 u mibgħuta mill-Perit Raphael Axiaq mill-Awtorità tal-Ippjanar li
għadha kif twaqqfet, fejn qiegħed jipproponi laqgħat regolari ta’ ko-operazzjoni bejn ir-Reġjun Għawdex u
l-Awtorita’ il-ġdida tal-Ippjanar bit-tama li l-issues li l-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex ikollhom ikunu jistgġu jiġu
diskussi u indirizzati f’dawn il-laqgħat. – Il-membri preżenti filwaqt li apprezzaw l-inizjattiva qabblu li,
minħabba li l-problemi tal-Kunsilli huma varji u rari jkunu simili minn post għall-ieħor, ikun aktar opportun
jekk sakemm ma jkunx hemm issues ta’ policy għal Għawdex, dawn il-laqgħat għandhom isiru
mal-Kunsilli Lokali individwali jkunu ta’ benefiċċju aktar. Għalhekk, il-membri inkarigaw lis-Segretarju
Eżekuttiv sabiex jikteb lill-Awtorità tal-Ippjanar u jgħarrafhom b’din il-proposta.
60.9.2 Laqgħa mitluba mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali għas-Sindki kollha nhar is-Sibt 5 ta’ Novembru
2016 ġewwa il-Palazz Verdala, il-Ġonna tal-Buskett - Ir-Reġjun innota l-kontenut filwaqt li l-Presdent
Dr Samuel Azzopardi appella sabiex kulħadd jattendi bi ħġaru għax ser ikun hemm diversi
preżentazzjonijiet interessati mingħand kelliema varji ta’ ċertu portata ukoll.

60.10

Approvazzjoni tal-Pagamenti

60.10.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi talab lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jagħti spjega tal-pagamenti
li kienu qegħdin jiġi preżentati lir-Reġjun għall-approvazzjoni.
60.10.2 Wara l-ispjega sodisfaċenti li ngħatat mis-Segretarju Eżekuttiv fejn ġie imfisser kull ħlas rispettiv,
ir-Reġjun approva l-iskedi tal-pagamaneti nru 44 li tammonta għal €11,506.67ċ kif annessa mal-minuti.

60.11

Materji Oħra

60.11.1 Is-Segretarju Eżekuttiv ressaq għall-approvazzjoni jew mod ieħor tar-Reġjun applikazzjoni sabiex
96 siegħa mill-Vacation Leave tiegħu għas-sena 2016 jiġi trasferiti għas-sena 2017 kif ukoll sabiex
jutilizza l-bqija tal-Vacation Leave li fadallu matul ix-xahrejn li fadal peress li skont il-Public Service
Management Code(PSMC) dawn jirrikjedu l-approvazzjoni tar-Reġjun qabel ma jirratifikahom id-Direttur
għall-Gvern Lokali.
60.11.2 Wara li s-Segretarju Eżekuttiv spjega kif ma rnexxilux jieħu l-Vacation Leave intitolat għalih
fl-2016 minħabba li hu l-uniku impjegat fl-Uffiċċju tar-Reġjun kif ukoll minħabba l-volum ta’ xogħol li
għandu, il-membri approvaw l-applikazzjonijiet mressqa mis-Segretarju Eżekuttiv.

Il-laqgħa ntemmet fis-8.15 p.m. u ġiet aġġornata sine die.

IFFIRMATA

IFFIRMATA

Dr. Samuel Azzopardi
President

George Refalo
Segretarju Eżekuttiv
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