Reġjun Għawdex
Laqgħa Nru 62/2016

Minuti tat-tnejn u sittin laqgħa tal-Kumitat Reġjonali Għawdex li saret fis-Sala tal-Kunsill Lokali
Rabat – Città Victoria nhar il-Ħamis 22 ta’ Diċembru 2016 fis-7 p.m.
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Parteċipazzjoni

Assenti

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

62.1

62.1.1 Il-Laqgħa bdiet fis-7p.m.Intqalgħet it-talba tal-bidu. Inqraw il-minuti tal-wieħed u sittin(61) Laqgħa
u ġew approvati unanimanent.

62.2

Punti imqajjma mill-Minuti

62.2.1 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.
62.2.2 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:


It-Talba għall-premises ġodda tar-Reġjun – fejn ir-Reġjun Għawdex għadu ma rċeviex risposta
mingħand id-Direttorat għat-Tmexxija tal-Proprjetà tal-Gvern għall-ittra li bagħat, kif ukoll għadu
qiegħed jistenna l-lista mingħand il-Kurja Veskovili ta’ Għawdex tal-postijiet li kienet għaddiet
lill-Gvern sabiex ir-Reġjun ikun jista’ jfittex post peress li din il-lista ma teżistix għand l-Uffiċċju
tal-Artijiet ġewwa Għawdex, filwaqt li fakkarhom li r-rapport tal-Bord tal-Evalwaturi tal-Expression
of Interest għall-premises ġodda tar-Reġjun ser jiġi diskuss aktar tard fil-laqgħa skont
l-Aġenda.



L-offerta ta’ 4 Composter Bins lill-iskejjel – Fejn sal-lum kienu biss l-Acting Kap tal-ITS u l-Kap
tas-Sir M. A. Refalo Sixth Form li kkonfermaw li aċċettaw dan il-Composter Bin filwaqt li l-Kapijiet
tal-Gozo College Secondary School u tal-Gozo College Middle School kienu nfurmaw li l-iskola
ma hijiex disposta li taċċetta dan il-Bin.
Wara diskussjoni interessanti fejn numru ta’ membri urew ix-xewqa li l-iskejjel tal-lokalità
tagħhom jiġu offruti wieħed mill-Composter Bins li fadal għad-dispożizzjoni tar-Reġjun Għawdex,
il-membri qabblu li ż-żewġ bins li fadal għandhom jingaħtaw l-ewwel lill-iskejjel Primarji tal-aktar
lokalitajiet b’popolazzjoni kbira ġewwa Għawdex li huma l-Belt Victoria u x-Xagħra.
Għalhekk, il-membri preżenti inkarigaw lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jinforma lill-Kapijiet
tal-iskejjel rispettivi b’din l-offerta;

Peress li ma kienx fadal punti imqajjma mill-minuti, is-Segretarju Eżekuttiv aġġorna lir-Reġjun rigward:


Is-Sejħa għall-Reġistratur tat-Tribunal Reġjonali Għawdex – fejn 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 ikkuntattja lilll-Uffiċċjal tal-Cultural Diplomacy
Unit responsabbli minn dan il-ġemellaġġ fi ħdan il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin dwar dan, fejn
qalulu li filwaqt li kienu rċevew il-MoU, kienu ukoll qegħdin jevalwaw jekk jistax jew mod ieħor isir
Ġemellaġġ bejn Belt u Reġjun.
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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-ittra Legali lill-Water Services Corporation – fejn il-membri ġew infurmati li l-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
li fadal jibgħatu l-informazzjoni mitluba ħalli malajr kemm jista’ jkun tintbagħat din l-ittra;

62.3

Il-Ħatra ta’ Deputat Segretarju Eżekuttiv

62.3.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi, wara li spjega lill-membri preżenti jekk id-Deputat Segretarju
Eżekuttiv għandux jinħatar mill-pool ta’ Segretarji prospettivi kif titlob iċ-Ċirkulari Numru 16/2016 jew
mis-Segretarji Eżekuttivi li attwalment qegħdin iserrvu f’xi Kunsill Lokali jew Reġjun ieħor ġewwa Malta
jew Għawdex, jew jekk saħansitra jistax ikun impjegat fil-każ tagħna tar-Reġjun peress li ġaladarba l-liġi
ma hijiex kategorika f’dan ir-rigward tant li kellha toħroġ ċirkulari, kienet issemmiet din il-possibilita ukoll,
il-membri qabblu li ġaladarba r-Reġjun Għawdex qiegħed proviżorjamnt jopera mill-Kunsilli Lokali Città
Victoria, kif ukoll għax kollox jindika li l-premises il-ġodda tar-Reġjun Għawdex ser ikunu r-Rabat peress li
l-offerti mitfugħa fl-Expression of Interest kienu kollha fil-Belt Victoria, jagħmel sens li d-Deputat
Segretarju Eżekuttiv tar-Reġjun tkun is-Segretarju attwali tal-Kunsill Lokali Città Victoria, is-Sinjura Miriam
Attard.
62.3.2 Għalhekk, il-membri preżenti inkarigaw lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jinforma b’din il-ħatra
lis-Sinjura Attard u kemm-il darba ma ssibx oġġezzjoni u taċċetta jiforma ukoll lid-Dipartiment għall-Gvern
Lokali skont ma tistipula l-istess Ċirkulari msemmija aktar qabel.

62.4

Ir-Rapport tal-Evalwaturi – Expression of Interest għall-Premises ġodda tar-Reġjun

62.4.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi nforma lill-membri preżenti li l-Bord ta’ Evalwazzjoni kien evalwa
l-espressjonijiet offruti kollha filwaqt li stieden lis-Segretarju Eżekuttiv is-Sur George Refalo, sabiex
jgħarraf lill-membri preżenti bil-kontenut tar-Rapport tal-Evalwaturi li tiegħu hu ukoll kien is-Segretarju.
62.4.2 Wara li s-Segretarju Eżekuttiv qara r-rapport tal-Evalwaturi, kif ukoll spjega kif il-Bord tal-Evalwaturi
kienu qabblu li minħabba l-fatt li din hi Espressjoni ta’ Interess for information-gathering purposes and is a
bidding proposal, kienu stabbilixxew milol-bidu li allura ma għandu jiġi skwalifikat ħadd; kif ukoll li lofferent li jissodisfa l-akbar numru possibbli ta’ rekwiżiti mitluba fl-istess Espressjoni ta’ Interess bl-irħas
kera
għandu
jiġi
rokkomandat,
stieden
ukoll
lill-membri
preżenti
sabiex
jagħmlu
l-interventi tagħhom f’każ li kienu jinħtieġu aktar tagħrif.
62.5.3 Wara diskussjoni interessanti fejn għall-mistoqsija tas-Sur Saviour Borg ġie spjegat il-fatt għalfejn
l-inqas offerta ma kienetx qegħda tiġi kunsidrata minħabba l-fatt li kienitx tissodissfa r-rekwiżiti kollha
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mitluba fl-Espressjoni ta’ Interess u li kienu misjuba tali biss it-tieni l-aktar offerta irħisa flimkien ma’ offerta
oħra li kienet bil-wisq għolja anke meta jiġi kkunsidra ukoll fil-prezz il-fatt li kienet qegħda tiġi offruta
kompluta minn kollox inkluż l-għamara, il-membri qabblu li ġaladarba l-lok rakkomandat mill-Bord
tal-Evalwaturi ser ikun kon-diviż mas-sid li inzerta l-Accountant tar-Reġjun Għawdex ukoll, ikun aktar
għaqli jekk issir on-site visit mill-President u l-membri interessati sabiex ir-Reġjun Għawdex ikun aktar
f’pożizzjoni komda li jieħu d-deċiżjoni finali konxjenzjożament dwar ir-rakkomandazzjoni
tal-Bord tal-Evelwalturi abbażi ta’ l-eżitu tal-istess viżta.
62.5.4 Għalhekk, il-membri preżenti inkarigaw lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jinforma lill-membri
tar-Reġjun Għawdex meta tkun ser tinżamm din l-on-site visit sabiex dawk il-membri interessati li jkun
jogħġobhom jakkumpanjaw lill-President tar-Reġjun f’din il-viżta, ikunu jistgħu jagħmlu dan liberament.

62.5

Il-Pjan Ekonomiku, Soċjali u Kulturali għall-Komunità fuq Livell Reġjonali

62.5.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi, informa lill-membri preżenti li minħabba ċirkostanzi li ħadd ma
kellu kontroll fuqhom dan il-pjan għadu qatt ma ġie diskuss kif suppost f’laqgħa tar-Reġjun Għawdex u li
ma jistax ikun li jibqa’ jiġi pospost aktar għal-laqgħat oħra peress li r-Reġjun diġa ffirma Memorandum of
Understanding(MoU) mad-Dipartiment u ma jistax ma jonoraħx peress li dan hu proġett tad-Dipartiment li
ser ikunu responsabbli minnu r-Reġjuni. Għalhekk, il-President stieden lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex
jispjega dan il-pjan f’hiex jikkonsisti.
62.5.2 Is-Segretarju Eżekuttiv beda billi fisser lill-membri x’inhu l-iskop ta’ dan il-Pjan li ġie imniedi
mis-Segretarju Parlamentari l-Onor. Stefan Buontempo u li b’rabta miegħu ġie ffirmat mir-Reġjuni kollha
MoU mad-Dipartiment fl-erbatax(14) ta’ Settembru 2016 waqt ċerimonja ġewwa l-Barakka ta’ Fuq, il-Belt
Valletta u li għan-nom tar-Reġjun Għawdex attendew is-Sur Mario Azzopardi minħabba li l-President
Dr Samuel Azzopardi dakinhar kien inidispost u s-Segretarju Eżekuttiv is-Sur George Refalo.
Is-Segretarju Eżekuttiv wara li spjega x’inhu l-iskop ta’ dan il-Pjan imniedi mill-Gvern bl-iskop aħħari li
finalment kemm il-Gvern, kif ukoll ir-Reġjun u aktar importanti l-Kunsilli Lokali ikunu jafu x’inhuma
l-prijoritajiet taċ-ċittadini tagħhom f’dak li għandu x’jaqsam mal-aspetti Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali wara
li jkunu saru konsultazzjonijiet ma’ dawk l-għaqdiet kollha li jeżistu fi ħdan kull lokalità, fisser ukoll kif inhu
bi ħsiebu jipproċedi dan il-pjan biex jilħaq dawn l-għanijiet.
62.5.3 Is-Segretarju Eżekuttiv wara li fisser ukoll kif ser isir il-finanzjament ta’ dan il-Pjan, kif ukoll dwar
l-offerta li ġie mitlub jippubblika r-Reġjun sabiex meta jintagħżel l-aħjar offerent ikun jista’ jipprepara dan
il-Pjan, informahom li l-offerta li nħarrġet bis-sistema eletronika tad-Dipatiment tal-Kuntratti l-e-PPS,
kienet ġiet ippubblikata fil-Gazzetta tal-Gvern nhar il-Ġimgħa, tlieta u għoxrin(23) ta’ Settembru, 2016 u li
għalqet nhar it-Tlieta, ħdax(11) ta’ Ottubru, 2016 u li r-Reġjun kien irċieva sitt(6) offerti mingħand Artifex
Consulting Ltd għall-prezz ta’ €6,785.00c; PKF Malta għall-prezz ta’ €7,000.01c; Grant Thornton Services
Limited għall-prezz ta’ €8,864.01c; Ernst & Young Limited għall-prezz ta’ €14,000.01c; u Atriga Consulting
Services Ltd. għall-prezz ta’ €14,500.00c.
62.5.4 Għalhekk, il-President Dr Samuel Azzopardi stieden lill-membri preżenti sabiex jissuġġerixxu nies
kompetenti u li jistgħu jevalwaw dawn l-offerti bis-sistema tal-e-PPS għax isimhom jinsab diġa fil-lista
tad-Dipartiment tal-Kuntratti. Wara diskussjoni interessanti, il-membri qabblu li ċ-Chairman għandu jkun
is-Sur John Cremona filwaqt li l-evalwaturi għandhom ikunu s-Sur William Sultana, is-Sur Ivan Attard u
s-Sinjura Lucienne Haber flimkien mas-Segretarju Eżekuttiv is-Sur George Refalo bħala segretarju
tal-istess Bord tal-Evalwazzjoni.
62.5.5 Wara, il-membri preżenti inkarigaw lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex malajr kemm jista’ jkun jitlaqqa’
l-Bord tal-Evalwazzjoni u jevalwa din l-offerta sabiex bla bżonn il-proġett ma jaqax lura.

62.6

Ħruġ ta’ Period Contract dwar id-dwal tat-toroq u x-xogħijiet relatati

62.6.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi, filwaqt li esprima d-diżżappunt tiegħu dwar kif l-affarijiet f’dan
il-proġett qegħdin jiżvolġu minn żmien għall-żmien u kif l-istess prokkupazzjoni tiegħu espressa fid-diskors
taċ-ċerimonja tad-Devoluzzjoni tad-Dwal tat-Toroq lir-Reġjun sfortunatmanet qegħda timmaterjalizza
ruħha ma’ kull intopp li jinqala’, stieden lill-membri sabiex dejjem jinfurmaw lir-Reġjun b’dak kollu li jgħaddi
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mingħalihom sabiex ir-Reġjun ikun aktar f’pożizzjoni komda li jittratta kull problema mal-Awtoritajiet
kompetenti sabiex dan il-proġett impost fuq ir-Reġjun Għawdex ikun ta’ suċċess bil-għan li l-pubbliku jkun
moqdi u jiffaċċjax konsegwenzi bla bżonn. Għalhekk, il-membri qabblu li l-ewwel għandha tiġi diskussa
l-problema tal-lanterni tat-toroq li nħarrqu bis-sajjetti fil-maltempata li ħakmet lill-gżira ta’ Għawdex fil-bidu
ta’ Diċembru 2016 u li kawża t’hekk inqalgħu ħafna problemi burokratiċi mill-kuntratturi li milli jidher
qegħdin jiddeżistu milli jibdluhom.
62.6.2 Saret diskussjoni interessanti fejn ġie svelat kif l-Kuntratturi, li suppost għandhom maintenance
agreement li jirregolarizza l-manutenzjoni tal-lanterni, għadhom ma ffirmawx dan l-agreement
mad-Dipartiment tal-Kuntratti, u li kawża ta’ hekk, ir-Reġjun Għawdex min-naħa tiegħu allura għadu qatt
ma ħallas tal-manutenzjoni regolari li dawn il-kuntratturi diġa qegħdin jagħtu u li konsegwenza ta’ hekk,
meta għamlet il-maltempata u numru ta’ lanterni ma xegħlux, l-istess kuntratturi qegħdin issa jiddeżistu
milli jirranġawhom qabel ma jitħallsu kemm tal-manutenzjoni regolari li għamlu matul is-sena 2016 kif
ukoll tal-manutenzjoni ta’ dawn il-lanterni maħruqa bis-sajjetti. Is-Segretarju Eżekuttiv kompla jgħarraf
lill-membri preżenti, kif ir-Reġjun u d-Dipartiment għall-Gvern Lokali ukoll saru jafu proprju ssa li dawk
il-lanterni tad-dwal tat-toroq li jinħarrqu bis-sajjetta ma humiex koperti bil-warranty tal-kumpanija li
immanufatturathom, u għaldaqstant l-ispejjeż tal-manutenzjoni tagħhom trid titħallas separatament
mill-manutenzjoni regolari li diġa qegħdin jagħtu l-kuntratturi u li għadhom qatt ma tħallsu tagħha għax
għadu ma ġie ffirmat l-ebda maintenance agreement kif stipulat fl-agreement li ffirma r-Reġjun Għawdex
flimkien mal-EneMalta u d-Dipartiment għall-Gvern Lokali fl-2015.
62.6.3 Wara numru ta’ interventi minn numru ta’ membri preżenti fejn saħħqu li rrispettivament minn dawn
il-kwistjonijiet burokratiċi, il-poplu għandu jingħata servizz mingħajr dewmien għax il-poplu hemm barra
ma jinteressah xejn ħlief li l-lanterni jixgħelu, ġie deċiż li tintbagħat email lil kull min hu b’xi mod involut
f’dan il-proġett fejn jintalab sabiex il-kuntratturi ifittxu jipprovdu soluzzjoni fejn l-aspettattivi taċ-ċittadini jiġu
ndirizzati mingħajr ebda dewmien żejjed jew skużi burokratiċi oħra għax is-sitwazzjoni issa laħħqet livelli
intollerabbli; kif ukoll sabiex kemm il darba l-addendum tal-maintenance agreement li għandu ukoll jkopri
l-manutenzjoni fuq lanterni li ma humiex koperti mill-warranty, ma jiġix iffirmat sal-5 ta’ Jannar 2017,
ir-Reġjun Għawdex mhux ser jibqgħalu għażla oħra ħlief li joħroġ Period Contract għal kull min hu
nteressat li jibda jagħmel il-manutenzjoni fuq il-lanterni l-ġodda tat-toroq skont il-ħtieġa u l-bżonnijiet
tal-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex kif jidhirlu r-Reġjun Għawdex; kif ukoll li r-Reġjun Għawdex huwa ukoll
riżolt illi jinforma lill-pubbliku bid-detriment maħluq lilu minħabba burokrazija żejda u li dan qiegħed isir
sabiex jiġi assigurat li l-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex jingħataw l-aħjar servizz possibbli li jaqdi liċ-ċittadini
Għawdxin bl-aħjar mod possibbli.
62.6.4 Għalhekk, il-membri preżenti inkarigaw lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex l-għada tintbagħat din
l-email kif diskussa u filwaqt li tintalab li għandha tinżamm laqgħa apposta biex jiġu diskussi dawn
il-problemi, fiha jiġi kkupjat kull minn hu involut jew relatat ma’ dan il-proġett.
62.6.5 Wara li s-sitwazzjoni reġgħet għan-normal, il-President Dr Samuel Azzopardi talab li tiġi diskussa
l-materja skont l-Aġenda u għalhekk kompla billi reġa’ fakkar kif meta fil-laqgħa Nru 60 li kienet inżammt
nhar il-Ġimgħa 18 ta’ Ottubru, 2016 u li fiha kien ġie preżentat ir-rapport tal-Kumpanija Galea Curmi,
l-Inġinier Renzo Curmi kien esprima l-opinjoni tiegħu dwar il-Period Contract li kellu joħroġ ir-Reġjun
Għawdex għax-xiri ta’ lanterni tat-toroq u arbli ġodda li kien jagħmel sens li r-Reġjun joħroġ sejħa waħda
mhux biss għax-xiri ta’ lanterni u arbli biss imma li tkopri x-xogħolijiet kollha relatati mad-dwal tat-toroq u
l-ħtiġijiet tal-Kunsilli Lokali kollha fir-rigward tad-dwal kollu kemm dak tat-toroq kif ukoll ta’ xi ġonna li
għandhom u li ma humiex devoluti lir-Reġjun Għawdex sabiex il-Kunsilli Lokali jingħataw prezzijiet aħjar u
x-xogħolijiet isiru b’ċerta uniformita sabiex jiġu evitati problemi akbar u li din kellha tiġi diskussa meta jkun
hemm preżenza aktar rapreżentattiva ta’ membri. Għalhekk, il-President Dr Samuel Azzopardi stieden
lill-membri preżenti sabiex jiddeċiedu fuq din il-proposta li kienet saret.
62.6.6 Wara diskussjoni interessanti u in konjizzjoni tal-problemi li qiegħed jiffaċċja r-Reġjun Għawdex
bil-manutenzjoni tal-lanterni tad-dwal tat-toroq kif ukoll fid-dawl taċ-Ċirkulari nru 50 u kjarifika relatata
magħha maħruġin mid-Diprtiment għall-Gvern Lokali proprju fuq dan is-suġġett, il-membri preżenti qabblu
li l-Period Contract maħruġ mir-Reġjun Għawdex għandu jinkludi biss ix-xiri ta’ lanterni tat-toroq u arbli
ġodda 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.
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62.6.4 Għalhekk, il-membri preżenti inkarigaw lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jinforma b’dan lill-Inġinier
Renzo Curmi ħalli jfittex ilesti l-ispecifications kif mitluba mir-Reġjun sabiex ir-Reġjun ifittex joħroġ l-offerti
għax-xiri ta’ lanterni tat-toroq u arbli ġodda u x-xogħolijiet relatati biss mad-dwal tat-toroq mill-aktar fis
possibbli.

62.7

Tisħiħ tar-Relazzjonijiet mar-Reġjun Emilia-Romagna

62.7.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi, filwaqt li nnota li din il-materja qegħda tiġi diskussa daqsxejn
tard peress li fl-aħħar żewġ laqgħat ma kienx possibbli, ta ħarsa dettaljata tal-laqgħat li hu kellu
f’Settembru li għadda meta fuq stedina tas-Sur Enrico Gurioli, Konslu ta’ Malta għar-Reġjun EmiliaRomagna fl-Italja, kien ġie mistieden sabiex jattendi għall-numru ta’ laqgħat bil-għan li jiġu riveduti u
diskussi proġetti ġodda intenzjonati li jerġgħu jsaħħu mhux biss il-kollaborazzjoni u l-parteċipazzjoni attiva
bejn l-imsieħba kollha tal-Youth Regional Network Project iżda ukoll f’oqsma ġodda bħalma kienet
il-parteċipazzjoni tar-Reġjun Għawdex fil-Manifestazzjoni Kulturali u Enogastronomika li tinżamm ta’ kull
sena fil-Belt ta’ Cervia fl-Italja u li għaliha ukoll hu kien preżenti għax il-laqgħat saru apposta fl-istess
żmien.
62.7.2 Infatti l-President Dr Samuel Azzopardi, filwaqt li fakkar lill-membri ukoll li fuq stedina tar-Reġjun
Emilia-Romagna hu kien attenda flimkien mas-Sur Sean Mallia bħala kollaboratur tar-Reġjun, li hu
persuna rinomata u magħrufa sew fil-qasam Enogastronomiku għax hu reporter u fotografu ta’ numru ta’
rivisti internazzjonali, informa lill-membri li diġa qegħdin isiru diskussjonijiet sabiex grazzi għall-protocol li
jeżisti bejn iż-żewġ Reġjuni, tiġi sfruttata opportunita oħra li tista’ timmaterjalizza ruħha fi proġett flenogastronomija lokali.
62.7.3 Il-President Dr Samuel Azzopardi kompla ukoll billi semma kif ir-Reġjun Għawdex kien ġie mitlub
flimkien mal-membri firmatarji tal-proġett biex jissottomettu ideat kif dan il-Youth Regional Network Project
jista’ jkompli jespandi filwaqt li esprima il-prokkupazzjoni tiegħu għall-fatt li l-ewwel inizjattiva li kienet
ittieħdet bħala parti minn dan il-proġett li kienet il-parteċipazzjoni fil-Festival des Lycéens et Apprentis –
European Orchesta – Région Aquitane jista’ ma jsirx aktar minħabba l-fatt li r-Reġjun membru li kien
jorganizzah ingħaqad ma’ Reġjun ieħor fi Franza u għaldaqstant jista’ jagħti l-fatt li minħabba li
l-prijoritajiet f’dawn il-każi jinbiddlu xi ftit, teżisti l-probabilta’ kbira li dan ma jiġix organizzat aktar.
62.7.4 Wara diskussjoni interesanti fejn mill-ewwel intwera l-interess sabiex jiġu sfruttati opporunitajiet
bħal dawn li jirrealizzaw ruħom fi proġetti li minnhom igawdi Għawdex u l-Għawdxin, il-President
Dr Samuel Azzopardi talab lill-membri preżenti sabiex jiddiskutu din il-materja l-ewwel fi ħdan il-Kunsilli
Lokali rispettivi tagħhom biex eventwalment jressqu l-proġetti li jkunu ġew proposti f’laqgħa oħra
tar-Reġjun Għawdex.

62.8

Kontijiet Pendenti

62.8.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi, filwaqt li għarraf lill-membri preżenti li għalkemm matul din
is-sena kienu saru numru ta’ laqgħat anke mal-kredituri fil-preżenza tas-Segretarju Parlamentari
Dr Stefan Buontempo fejn kien hemm qbil li jintervjeni d-Dipartiment u l-LESA sabiex b’xi mod jitħallsu
l-kredituri li r-Reġjun Għawdex għandu dejn akkumulat magħhom, minn dan jidher li ma sar xejn u li
għalhekk ir-Reġjun minkejja li qiegħed jiffaċċja l-problema ta’ nuqqas ta’ dħul miċ-ċitazzjonijiet antiki kif
ukoll qiegħed u ser jibqa’ jopera mingħajr allokazzjoni finanzjarja mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali, ser
ukoll ikollu jevalwa l-possibilità ta’ kif jonora id-dejn akkumulat li għandu mal-kredituri waħdu bħalma ġara
dejjem minkejja ‘l ħafna wegħdi ta’ kull sena. Il-President Dr Samuel Azzopardi kompla billi informa
lill-membri preżenti li bħalma jiġri ta’ kull tmiem is-sena, iddiskuta mas-Segretarju Eżekuttiv din
is-sitwazzjoni minħabba li dan il-predikament finanzjarju qiegħed jikkundizzjoni bil-wisq il-ħidma
tar-Reġjun, kif ukoll ġew diskussi x’inhuma l-pjanijiet futuri minħabba li hemm riskju kbir li xi kreditur
jagħmel mandat ta’ sekwestru lir-Reġjun. Għalhekk, il-President Dr Samuel Azzopardi stieden
lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jagħti rendikont tas-sitwazzjoni finanzjarja li jinsab fiha r-Reġjun Għawdex.
62.8.2 Is-Segretarju Eżekuttiv, is-Sur George Refalo, filwaqt li spjega kif minħabba l-fatt li hu l-uniku
impjegat tar-Reġjun u li għax ma kienx sar mid-term audit meta spiċċa s-Segretarju Eżekuttiv preċedenti
kien hemm ħafna xogħol b’lura, kif ukoll minħabba li fatt li ma ngħatax hand over kif suppost fl-istess waqt
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li kien hemm nuqqas ta’ kolloborazzjoni mill-Bank of Valletta fuq depożiti mhux identifikati li saru, ma’
kienx irnexxielu jippreżenta l-Financial Statements għas-sena 2015 tant li dan in-nuqqas saħansitra
ssemma’ flimkien ma’ Reġjun ieħor u numru ta’ Kunsilli Lokali oħra fir-rapport tal-Awditur li kien ġie
ppublikat aktar kmieni dak ix-xahar, informa lill-membri preżenti li għalkemm is-sitwazzjoni finanzjarja
tar-Reġjun Għawdex kienet tinsab taħt kontroll, il-fatt li d-dħul tar-Reġjun mill-ħlas ta’ kontravenzjonijiet
antiki issa nixef għal kollox filwaqt id-dejn baqa’ kif kien, iħoss li xorta waħda għandhom jitħallsu parti
mid-dejn peress li hemm riskju ta’ sekwestru minn kreditur partikulari li qiegħed isostni li ma jistax jistenna
aktar bla ma jitħallas.
62.8.3 Wara li saret diskussjoni interessanti fejn saru ħafna intereventi mill-membri preżenti, ġie deċiż li
jkun aktar għaqli jekk il-Kunsilli Lokali Għawdxin ġaladarba huma membri tar-Reġjun Għawdex, jagħmel
sens li għalissa ma jitħallsux tal-Commisions li huma għandhom jieħdu mill-ħlas taċ-ċitazzjonijiet
fil-lokalità tagħhom sabiex jitħallsu l-ewwel il-kredituri l-oħra li huma l-Kumnpaniji Datatrak u The Guards
& Warden Service House Limited. Fuq parir tas-Segretarju Eżekuttiv ġie deċiż ukoll li għal din is-sena
jitħallas parti mid-dejn akkumulat mal-kreditur li lanqas għandu jitħallas sabiex ir-Reġjun Għawdex
jibqgħalu biss dejn ma’ kreditur wieħed biss u li d-dejn ma’ dan tal-aħħar hu diffiċċli ħafna li jitħallas jekk
ma jkunx hemm intervent mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali.
62.8.4 Wara li s-Segretarju Eżekuttiv kompla jispjega s-sitwazzjoni finanzjarja kif wieħed qiegħed
jipprevedija għas-sena l-ġdida li ser tibda fi ftit ġranet oħra, fejn ir-Reġjun Għawdex mhux biss ser ikollu
jopera bil-finanzi li għandu għad-dispożizzjoni tiegħu biss u bit-tama ukoll biss li r-rifużjojijiet tal-pagi
mil-LESA jibqgħu jingħataw fil-ħin peress li allokazzjoni finanzjarja għas-sena d-dieħla mhux ser tingħata
lanqas, kif ukoll li r-Reġjun Għawdex m’għandux alternattiva oħra ħlief li jibda jopera minn Uffiċċju ġdid
tiegħu fil-kera u li alllura ser ikollu jixtri ukoll l-għamara, xorta jidhirlu li l-kwistjoni tad-dejn akkumulat li
għandu r-Reġjun hija prijorità anke fuq il-finanzi tal-operat tiegħu u li bil-fors trid tiġi ndirizzata għax
minkejja kollox, il-fatti juru li r-Reġjun Għawdex impossibbli li jonora l-ħlas tad-dejn li għandu mal-kredituri.
62.8.5 Wara diskussjoni interessanti fejn saħansitra tqajjem id-dubju ta’ kif jista’ jibqa’ jopera r-Reġjun
Għawdex f’dawn il-kundizzjonijiet u mingħajr allokazzjoni finanzjarja annwali, il-membri qabblu li għandu
jintalab l-intervent tad-Dipartiment għall-Gvern Lokali sabiex l-ewwel nett ikun jaf bis-sitwazzjoni
finanzjarja tar-Reġjun Għawdex wara li din is-sena ser jitħallas parti mid-dejn akkumulat li għandu, kif
ukoll sabiex tinstab soluzzjoni kif il-kredituri li fadal jitħallsu tad-dejn akkumulat li għandhom mar-Reġjun
Għawdex fl-istess waqt li jingħata bidu biex tiġi diskussa l-kwistjoni burokratika ta’ kif ir-Reġjun ser
jirrifondi l-ħlasijiet rispettivi li jkunu saru, kif kien imwiegħed li ser jiġri aktar kmieni din is-sena u baqa’ ma
sarx.
62.8.6 Il-membri preżenti inkarigaw ukoll lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex malajr kemm jista’ ikun jitlestew
kemm il-Financial Statements tas-sena 2015 kif ukoll dawk tas-sena 2016 sabiex mhux biss
ir-Reġjun Għawdex ikun konformi mar-regolamenti iżda ukoll ikun f’pożizzjoni aħjar li kemm-il darba
d-diskussjonijiet mad-Dipartiment għall-Gvern Lokali fuq din is-sitwazzjoni finanzjarja ma jwasslu imkien,
ir-Reġjun Għawdex ikun jista’ jirrikorri għand il-Ministru tal-Finanzi jekk tinħass il-ħtieġa.

62.9

Tmiem il-Gozo Regional Inspectorate

62.9.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi, għarraf lill-membri preżenti li dan l-ispettorat mhux ser jibqa’
jifforma parti mir-Reġjun Għawdex iżda li ser jibqa’ jeżisti imma mhux ser jibqa’ amministrat mir-Reġjun
Għawdex minħabba li ġie assorbit mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali. Dan ġara minħabba l-fatt li kif
laħaq is-Sur Adrian Mifsud Direttur għall-Gvern Lokali, talab laqgħa mar-Reġjun sabiex jara kif inhuma
mħaddma l-ħaddiema tad-Dipartiment mislufa lir-Reġjun Għawdex, u meta sar jaf li twaqqaf dan
l-ispettorat minħabba l-fatt li żewġ ħaddiema minnhom kienu technical officers u għaldaqstant ma setgħux
jingħataw xogħol klerikali u għalhekk kien ġie deċiż li jerġgħu jibdew jagħmlu xogħol utli li kien isir
fl-antik mid-Dipartiment u li ma baqax isir u li bli reġa’ ħoloq ir-Reġjun wera li hemm lok biex dan ix-xogħol
jibqa’ jitkompla, id-Dipartiment iddeċieda li jassorbi mill-ġdid il-ħaddiema tiegħu kif ukoll l-ispettorat
bil-għan li dan l-ispettorat mhux biss ikun jirraporta u jirrimarka dawk in-nuqqasijiet li jaraw fil-Lokalitajiet
biss kif kien jiġri sa issa, imma ukoll li jekk jinstab li xi Kunsilli Lokali naqqsu milli jaderixxu mar-rikjesti ta’
dan l-ispettorat, ser jitnaqqsulhom il-fondi allokati lilhom.
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62.9.2 Il-membri preżenti filwaqt li apprezzaw li d-Dipartiment bħar-Reġjun Għawdex kien għaraf il-ħtieġa
li jerġa’ jitwaqqaf dan l-ispettorat tant li assorbieh miegħu, faħħru ukoll l-inizjattiva li dan l-ispettorat
jingħata aktar saħħa peress li mhux ġust li minkejja li l-Kunsilli Lokali jingaħtaw il-fondi speċifiċi, ċertu
postijiet jiddegradaw ruħhom tant li xi drabi jiġu saħansitra perikolużi għal min jagħmel użu minnhom

62.10

Post-mortem tal-Program Jum Għawdex 2016

62.10.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi filwaqt li faħħar l-attivitajiet li saru din is-sena b’rabta
maċ-ċelebrazzjonijiet ta’ Jum Għawdex u li saru għall-ewwel darba taħt il-Patroċinju Distint tal-E.T.
il-President ta’ Malta u li attendiet għalihom l-Aġent President Dolores Cristina għax il-President kienet fuq
żjara statali barra minn Malta, ma setax ma jirrimarkax il-fatt li mhux is-Sindki kollha attendew għal dawn
l-attivitajiet organizzati mir-Reġjun Għawdex, kif ukoll in-nuqqas kbir ta’ attendenza mill-Kunsillieri
Għawdxin li veru kien xokkanti. U dan meta kien qiegħed jiġi ċelebrat Jum Għawdex mhux biss wara
sena li fiha ma setax jiġi ċelebrat kif mixtieq minħabba li kienu għaddejjin ħafna xogħolijiet infrastrutturali
kbar kemm fil-Belt Victoria u ċ-Ċittadella ukoll, imma agħar minn hekk meta kulħadd kien jaf li kienet ġiet
mistiedna l-President tar-Repubblika u saħansitra attendiet ukoll, kif ukoll meta dawn l-attivitajiet saru
b’sagrifiċċju finanzjarju mhux ftit minkejja r-Reġjun ma kienx kwalifika għall-fondi mill-iskema maħruġa
apposta mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali.
60.10.2 Wara diskussjoni qasira fejn il-President saħansitra stqarr li donnu veru wasal il-mument li dawk
l-Għaqdiet oħra f’Għawdex li jixtiequ jiffurmaw parti mill-organizzazzjoni ta’ Jum Għawdex jiġu aċċettati
peress li sfortunatament kollox juri li Jum Għawdex donnu ma huwiex għall-qalb ta’ kull rapreżentant
tal-Poplu Għawdxi għax kieku l-attendenza tal-Kunsillieri kienet tkun waħda inkoraġġanti, is-Segretarju
Eżekuttiv għarraf lill-membri preżenti li l-Kumitat ad hoc Jum Għawdex u li l-membri tiegħu huma l-istess
għaqdiet Għawdxin li għamel aċċenn għalihom il-President aktar qabel, diġa ltaqa’ għall-ewwel laqgħa li
tmexxiet mill-President taċ-Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali u Reġjonali, Mons. Dr Joe Vella Gauċi, u li f’dik
il-laqgħa kien hemm qbil unanimu li qabel ma jiġi deċiż jekk għandux jibqa’ jiġi ċelebrat Jum Għawdex jew
le, wasal iż-żmien li l-ewwel issir laqgħa kemm mal-Ministru għal Għawdex, kif ukoll mal-Kelliem
tal-Oppożizzjoni fuq Għawdex, kif ukoll mal-President tar-Reġjun sabiex kemm-il darba dawn il-persuni li
huma l-aktar awtorevoli fil-Ġżira Għawdxija jemmnu bis-sħiħ f’Jum Għawdex dan jibqa’ jsir u jitkabbar,
filwaqt li jekk sfortunatament le, wieħed jirrifletti mill-ġdid dwar dan il-Jum u x’ifisser għall-poplu Għawdxi.
60.10.3 Wara diskussjoni oħra interessanti li fiha l-President għarraf lill-membri preżenti li sal-lum ma
kien għadu rċieva l-ebda stedina minn dan il-Kumitat ad hoc li kien twaqqaf u li tiegħu s-Segretarju
Eżekuttiv kien magħżul bħala membru li jirrapreżenta r-Reġjun Għawdex fih, intwera s-sodisfazzjoni li dan
il-Kumitat ad hoc li twaqqaf, jidher li qiegħed jitratta din il-materja kif għandu jkun.

62.11

Korrispondenza

62.11.1 Ċirkulari Nru 19/2016 maħruġa mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali datata 1 ta’ Settembru 2016
fejn il-Kunsilli Lokali kollha qegħdin jingħataw struzzjonijiet li huma obbligati jaderixxu magħhom kull meta
xi Kunsill Lokali jkun ser jissieħeb ma’ xi Local Action Group li jeżistu - Ir-Reġjun innota l-kontenut.
62.11.2 E-mail mill-Kunsill Lokali Città Victoria fejn qegħdin jitolbu li l-kont tad-dawl abbinat
mas-Surveillance Camera ta’ Pjazza San Franġisk u li kien installat mal-istess camera sabiex tkun tista’
topera, ma jibqax fuq isem il-Kunsill Lokali Citta Victoria iżda jdur fuq ir-Reġjun Għawdex peress li
r-Reġjun hu l-benfiċjarju tas-sistema tal-Infurzar Lokali – Wara, il-President Dr Samuel Azzopardi
iddikkjara kunflitt ta’ interess Sindakali u talab li jirtira mis-Sala filwaqt li stieden lill-Viċi-Sindku s-Sur Noel
Formosa sabiex jippressjedi hu l-laqgħa tar-Reġjun sakemm tiġi trattata din il-materja.
Wara diskussjoni interessanti fejn is-Segretarju Eżekuttiv fakkar lill-membri preżenti li kien l-istess Kunsill
Lokali Rabat – Città Victoria li oriġinarjament installa s-Surveillance Camera fi Pjazza San Franġisk u kien
ukoll l-istess Kunsill Lokali li kien talab is-sospensjoni tagħha mill-istess Pjazza l-ewwel għal ftit xhur
imbagħad għal żmien indefinit tant li d-detentur tal-istess kont hu l-istess Kunsill Lokali Citta Victoria u li
dan l-istess kont qatt ma ssemma qabel għax kieku kienet tittieħed deċiżjoni dwaru dakinhar ukoll u mhux
għaddiet sena oħra tant li hemm xi interessi fuq dan il-kont għax milli jidher qatt ma tħallas biex issa
qiegħed jiġi preżentat lir-Reġjun Għawdex biex jaqleb l-kont fuqu u allura jħallas ukoll l-ammont dovut,
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il-membri qabblu li għalkemm is-Segretarju Eżekuttiv għandu raġun meta jimplika li dan il-kont għandu jiġi
rifjutat mir-Reġjun Għawdex u jitħallas minn min installa l-camera oriġinarjament għax qatt ma ssemma
dan il-kont qabel, ġaladarba l-benefiċjarju tas-sistma tal-infurzar lokali kien ir-Reġjun Għawdex, jagħmel
sens li l-istess kont iħallsu r-Reġjun.
Il-membri filwaqt li ddepploraw il-fatt li dan il-kont kien qiegħed jiġi preżentat lir-Reġjun Għawdex proprju
issa u mhux meta tressqet il-mozzjoni dwar s-Surveillance Camera fi Pjazza San Franġisk mill-istess
Kunsill Lokali Città Victoria f’Ġunju 2015, inkarigaw lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jinforma lill-Kunsill
Lokali Città Victoria sabiex l-ewwel nett jordna li dan il-kont jingħalaq ġalarba għadu fuq isem il-Kunsill
Lokali rispettiv, kif ukoll sabiex meta l-ARMS toħroġ il-kont finali, dan jiġi mgħarraf lir-Reġjun Għawdex
sabiex eventwalment ir-Reġjun Għawdex jgħaddi l-ammont tal-kont rispettiv lill-Kunsill Lokali Città
Victoria.
Wara, il-Viċi-President is-Sur Noel Formosa, talab li jiġi skużat sabiex jissejjaħ jingħaqad fil-laqgħa
l-President Dr Samuel Azzopardi u l-laqgħa titkompla skont l-Aġenda.
62.11.3 Stedina mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali għas-Sindki u l-Kunsilliera kollha li huma nteressati
jattendu għal-laqgħa tal-Proġett AC4ACP ġewwa il-Portugal bejn il-21 u l-24 ta’ Settembru 2016 Ir-Reġjun innota l-kontenut

62.12

Approvazzjoni tal-Pagamenti

60.12.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi talab lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jagħti spjega tal-pagamenti
li kienu qegħdin jiġi preżentati lir-Reġjun għall-approvazzjoni.
60.12.2 Wara l-ispjega sodisfaċenti li ngħatat mis-Segretarju Eżekuttiv fejn ġie imfisser kull ħlas rispettiv,
ir-Reġjun approva l-iskedi tal-pagamanti nri 45 u 46 li jammontaw għal €99,355.56ċ u €18,975.60ċ
rispettivament kif annessi mal-minuti.

62.13

Materji Oħra

60.13.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi filwaqt li reġa’ fakkar li s-sejħa għas-servizz ta’ Accountant
tar-Reġjun Għawdex kienet għalqet, kif ukoll li l-Bord ta’ Evalwazzjoni kien evalwa l-offerti u kien
irrakkomanda li l-irħass offerent, is-Sur Daniel Galea li hu l-Accountant attwali tar-Reġjun, għandu
jingħata l-offerta, u li ħadd miż-żewġ offerenti ma kien appella r-riżultat approvat u ppubblikat mir-Reġjun
Għawdex, talab lill-membri preżenti sabiex jiddeċiedu dwar min għandu jingħata l-kuntratt ta’ Accountant
tar-Reġjun għaż-żmien li ġej.
Il-membri preżenti filwaqt li approvaw li s-sur Daniel Galea għandu jingħata l-offerta għas-servizz ta’
Accountant tar-Reġjun Għawdex, inkarigaw lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jikteb l-ittra ta’ Aċċettazzjoni
tal-għażla lis-Sur Galea sabiex jibda jitħallas tax-xogħol li qiegħed jagħmel bir-rati l-ġodda.
60.13.2 Il-Viċi-President, is-Sur Noel Formosa innota li minn meta l-Kumpanija Wasteserv introduċiet
l-organic bag ġewwa Għawdex, numru ta’ stabbilimenti tal-ikel flimkien ma’ numru ta’ sidien ta’
Farmhouses u appartamenti tal-kiri, ma humiex josservaw id-direttivi odjerni dwar il-ġbir ta’ skart
fil-lokalità fejn joperaw bil-konsegwenzi kollha li qed ikollhom jiffaċċjaw il-Kunsilli Lokali rispettivi sabiex
iżommu l-lokalità 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.
Filwaqt li rrikonoxxa l-fatt li fil-passat din il-kwistjoni kienet ġiet sorvolota b’aktar rieda tajba min kull minn
hu involut f’dan il-qasam, iħoss li ma għandux ikun hemm problemi partikulari sabiex din is-sitwazzjoni
terġa’ tiġi għan-normal jew aħjar milli kienet peress li l-istess operaturi in kwistjoni jgħammru ġewwa
Għawdex u għalhekk privatament qegħdin diġa jaderixxu ma’ dawn id-direttivi bħal kulħadd.
Wara diskussjoni interessanti fejn numru ta’ membri esprimew l-istess frustrazzjoni, ir-Reġjun Għawdex
qabel li tintbagħat ittra lill-Gozo Business Chamber u lill-Gozo Tourism Association fejn
jirrakkomandawlhom sabiex jinfurmaw lill-membri rispettivi tagħhom biex jaderixxu mad-direttivi odjerni
tal-ġbir ta’ skart f’kull lokalità, kif ukoll sabiex ma joħorġux l-iskart qabel siegħa mill-ġbir tieġħu filwaqt li
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ma jħallux l-iskart ġġenrat fil-proprjetajiet tagħhom in kwistjoni la ljieli u lanqas ġranet barra sabiex ma
tingħatax dehra ta’ telqa fil-lokalitajiet rispettivi. Dan qiegħed jintalab mhux għax hu obbigu tal-Kunsilli
Lokali u dritt taċ-ċittadini li jgħammru f’lokalitajiet indaf biss, imma ukoll għax konsegwentament ikunu
l-istess membri tagħhom li eventwalmnt jbagħtu l-konsegwenzi ta’ għemilhom kemm-il darba l-lokalitajiet
fejn joperaw ikunu qegħdin jieħdu fama ħażina.
Għalhekk, il-membri preżenti inkarigaw lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jikteb ittra lil dawn iż-żewġ
Assoċjazzjonijiet, u li filwaqt li jgħarrafhom li nħasset il-ħtieġa li din il-materja tiġi diskussa fl-aħħar laqgħa
tar-Reġjun Għawdex, tintalab aktar koperazzjoni mill-membri rispettivi tagħhom biex flimkien mal-Kunsilli
Lokali, li minkejja d-diffukaltajiet li għandhom u li ta’ kuljum isaqqfu wiċċhom magħhom u li bħalhom
għandhom interess li jitkattar il-ġid fil-lokalità biex minnu jgawdi kulħadd, għandhom ukoll id-dmir li
jirrikjedi li bla bżonn ma jbagħti ħadd wisq anqas ir-residenti tal-lokalità li għax jgħixu hemm ibagħtu
l-konsegwenzi kollha u ta’ kulħadd.
60.13.3 Il-President Dr Samuel Azzopardi, għarraf lill-membri preżenti li bħala parti mill-program ta’
Laqgħat li l-Congress Monitoring Delegation tal-Congress of Local and Regional Authorities fo the Council
of Europe kellhom f’Malta bejn it-22 u l-24 ta’ Novembru 2016, inżammet laqgħa mar-Reġjun Għawdex
nhar l-Erbgħa 23 ta’ Novembru 2016 ġewwa s-Sala tal-Kunsill Lokali Citta’ Victoria fejn ġew diskussi
kemm is-sitwazzjoni preżenti tar-Reġjun Għawdex u l-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex, kif ukoll l-iżviluppi li
saru mill-aħħar żjara ta’ moniteraġġ li kienet inżammet fl-2011, kif ukoll xi rakkomandazzjonijiet li r-Reġjun
jipproponi u li jixtieq li jiġu implimentati. Il-President Dr Samuel Azzopardi filwaqt li skuża ruħu li dakinhar
tal-laqgħa ma kienx possibbli li jattendi u li saħansitra anke numru ta’ membri avviċinati jattendu
fl-assenza tiegħu kienu indisposti, irringrazzja lis-Segretarju Eżekuttiv li ospità d-Delegazzjoni f’isem
ir-Reġjun Għawdex. Hu għarraf lill-membri preżenti li hu kien iltaqa’ mal-istess Delegazzjoni ġurnata
qabel meta kellhom il-laqgħa mal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali u li kellu l-opportunità jitkellem
magħhom dwar ir-Reġjun Għawdex.
60.13.4 Il-President Dr Samuel Azzopardi bi pjaċir għarraf lill-membri preżenti li aktar kmieni dan ix-xahar
ir-Reġjun Għawdex kien ġie infurmat li numru ta’ proġetti taħt il-Programmi Interreg Europe u Interreg
MED 2014-2020 sottomessi mill-Gozo Development Agency fi ħdan ir-Reġjun Għawdex mill-Aġenzija
Pubblika Malta Intelligent Energy Management Agency (MIEMA), kienu ġew approvati mill-Funds and
Programmes Division u li inżammet ċerimonja apposta ta’ għoti ta’ ċertifikat lil dawk l-entitajiet magħżula
f’lukanda ġewwa Tas-Sliema fejn kien attenda għaliha s-Segretarju Parlamentari Dr Ian Borg.
Wara diskussjoni interessanti fejn is-Segretarju Eżekuttiv ippreżenta ċ-ċertifikati mogħtija kif ukoll ta
spjega tal-proġetti magħżula li jikkonsistu fi: tlieta li fihom ir-Reġjun Għawdex hu partner li huma WETNET
- Coordinated management and networking of Mediterranean wetlands; ENERJ - Fostering low-carbon
strategies and energy efficiency in specific MED territories: cities, islands and rural areas (Axis 2):
Enerselves; SUPPORT - Support Local Governments in Low Carbon Strategies u tlieta oħra fejn
ir-Reġjun Għawdex hu associate partner mal-Aġenzija Pubblika MIEMA fil-proġetti Local4Green u Prismi;
kif ukoll mal-Ministeru għal Għawdex fil-proġett Sherpa.
Bi pjaċir ukoll, il-President Dr Samuel Azzopardi informa lill-membri preżenti li l-istess Aġenzija Pubblika
MIEMA keinet applikat f’isem ir-Reġjun Għawdes għall-proġett ambizzjuż ieħor taħt l-ewwel sejħa
tal-program INTERREG V-A Italia-Malta li jikkonsisti f’Innovation Visitors Centre Malta for Sicilian Islands
and Malta.
Din l-aħbar tajba intlaqgħet b’applaws mill-membri preżenti li filwaqt li inkoraġġew aktar sabiex inizzjattivi
bħal dawn għandhom dejjem jiġu sfruttati, awguraw lir-Reġjun kull suċċess għal dawn
il-proġetti filwaqt li esprimew is-sodisfazzjon li minkejja d-diffikultajiet li għandu r-Reġjun Għawdex u
kollox, din is-sena kienet ser tispiċċa fuq nota tajba.
60.13.5 Għaldaqstant, il-President Dr Samuel Azzopardi f’isem ir-Reġjun Għawdex irringrazzja lill-membri
tar-Reġjun Għawdex tal-impenn u l-ħidma fejjieda favur Għawdex matul din is-sena li kienet ser tispiċċa,
filwaqt li awgura sena oħra ta’ suċċess u fl-istess waqt awgura ukoll mill-qalb lill-membri preżenti flimkien
mal-membri kollha tar-Reġjun Għawdex l-isbaħ xewqat għall-Milied hieni u Sena mimlija riżq, saħħa u
hena lilhom u lill-Familjari u liċ-Ċittadini tagħhom filwaqt li stedinhom għall-bibita’ tal-okkażjoni.
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Wara li kienu reċiprokati u skambjati l-istess awgurji bejn il-membri preżenti, il-laqgħa ntemmet
fid-8.45 p.m. u ġiet aġġornata sine die.

IFFIRMATA

IFFIRMATA

_______________________

______________________

Dr. Samuel Azzopardi
President

George Refalo
Segretarju Eżekuttiv
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