Reġjun Għawdex
Laqgħa Nru 59/2016

Minuti tad-disgħa u ħamsin laqgħa tal-Kumitat Reġjonali Għawdex li saret fis-Sala tal-Kunsill
Lokali Rabat – Città Victoria nhar il-Ħamis 11 ta’ Awwissu 2016 fis-6.30 p.m.
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Parteċipazzjoni

Assenti

Assenti
Assenti

1. Qari, konsiderazzjoni u approvazzjoni tal-Minuti tal-laqgħa preċedenti
1.1 Intqalgħet it-talba tal-bidu.
1.2 Il-President Dr Samuel Azzopardi fetaħ il-laqgħa billi filwaqt li ddikjara kunflitt ta’ interess familjari, ma
setax ma jifraħx mill-qalb, kif inhu xieraq f’dawn l-okkażjonijiet, in absentia lis-Sur Edward Said li kien
ingħaqad fis-sagrament taż-żwieġ ma’ Ms Claire Azzopardi nhar il-Ġimgħa 5 ta’ Awwissu 2016 ġewwa
l-Katidral ta’ Għawdex.
1.3 Wara dan il-mument, inqraw il-minuti tas-sebgħa u ħamsin(57) u tat-tmienja u ħamsim(58) Laqgħa
rispettivament u ġew approvati unanimanent.
2. Punti imqajjma mill-Minuti
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:
·

Il-Ħatra tas-Sur Adrian Mifsud bħala Direttur ġdid tad-Dipartiment tal-Gvern Lokali - Il-President
Dr Samuel Azzopardi ħass li għandu jifraħ mill-qalb lis-Sur Adrian Mifsud talli ġie maħtur bħala
d-Direttur il-ġdid tad-Dipartiment tal-Gvern Lokali. Filwaqt li semma kemm l-esperjenza li għandu
is-Sur Mifsud fil-qasam tal-Gvern Lokali grazzi għall-karigi varji li okkupa fi ħdan l-istess
Dipartiment, huma ta’ garanzija li r-Reġjuni u l-Kunsilli għandhom persuna li tista’ tifimhom,
awgura kull suċċess lis-Sur Mifsud fil-ħidma li diġa beda jwettaq bħala Direttur ġdid filwaqt li
aċċenna li r-Reġjun għandu jistieden fil-futur lid-Direttur għal-laqgħa sabiex jisma’ x’inhuma
l-ħtiġijiet tar-Reġjun u tal-Kunsilli Lokali fi ħdanu kif ukoll sabiex tiġi trattata bis-serjetà l-kwistjoni
tad-dejn akkumulat li r-Reġjun għandu u li l-istess Direttur diġa beda jindirizza flimkien
mas-Segretarju Parlamentari Dr Stefan Buontempo. Annom tal-membri preżenti, il-President
irringrazzja ukoll lis-Sur Carmel Abela tas-support u tal-ħidma tieġħu bħala Direttur
tad-Dipartiment tal-Gvern Lokali filwaqt li awguralu kull suċċess fil-ħajja tiegħu;

·

It-twaqqif ta’ Procurement Unit fi ħdan id-Dipartiment tal-Gvern Lokali – Fejn b’sodisfazzjon
id-Dipartiment tal-Gvern Lokali mhux biss laqa’ il-proposta tar-Reġjun Għawdex imma diġa ġew
infurmati r-Reġjun u l-Kunsilli Lokali kollha permess ta’ direttiva apposta li diġa bdiet il-ħidma
sabiex titwaqqaf Procurment Unit bil-għan li tassisti lill-Kunsilli Lokali fil-proċess tal-E-tendering u
fl-istess waqt tkun qegħda taċċerta ruħha f’isem id-Dipartiment li l-proċess f’kull offerta li l-Kunsilli
Lokali joħorġu jkun korrett u konformi mal-Public Procurement Regulations;

·

Jum Għawdex 2016 - Is-Segretarju Eżekuttiv informa lill-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 ser jerġa’ jiltaqa’ sabiex jirrevedi
dan il-program bit-tama li jiġi aċċettat il-program il-ġdid u li r-Reġjun ikollu żmien biżżejjed biex
jirnexxilu jtellà l-attivitajiet ippjanati peress li ż-żmien dieħel sew u r-risposta fl-affirmattiv jew mod
ieħor żgur li ser tieħu element ta’ żmien biex tiġi deċiża mill-Bord kompetenti. Għaldaqstant,
il-Viċi-President is-Sur Noel Formosa reġa’ appella lill-membri tar-Reġjun sabiex minn għandu xi
suġġerimenti jgħaddihom lis-Segretarju għad-diskussjoni fi ħdan is-Sotto-Kumitat;

·

L-Introduzzjoni tal-organic bag fir-Reġjun Għawdex – Fejn qegħdin isiru sensiela ta’ laqgħat
mal-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex dwar l-introduzzjoni tal-organic bag, kif ukoll li f’ċertu lokalitajiet
diġà bdew jitqassmu fid-djar il-kontenituri b’xejn biex jintużaw sabiex jinħareġ fihom l-iskart
organiku flimkien ma’ tagħrif edukattiv ieħor. Il-membri semmew kif l-istess Wasteserv qed tinjora
l-appelli tal-Kunsilli Lokali rigward dak li kien ġie diskuss u maqbul fis-57 Laqgħa tar-Reġjun
Għawdex kif ukoll xi pariri oħra li huma stess qegħdin jagħtu konxji mill-problemi endimiċi
tal-Lokalitajiet tagħhom;
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·

It-twaqqif tal-Gozo Regional Inspectorate - Li dan l-ispettorat diġa qiegħed jiffunzjona tant li mhux
biss ġew rapurtati ħafna lanterni tat-toroq mitfija, imma ukoll saru spezzjonijiet tal-latrini pubbliċi
kollha u bħalissa għaddejja ħidma biex jibdew isiru spezzjonijiet fuq il-ġonna pubbliċi kollha
kemma dawk li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-Kunsilli Lokali kif ukoll dawk tal-Gvern Ċentrali;

·

Kirja tal-Garage/Store għat-Tribunal Reġjonali – Fejn is-Sindku tal-Lokalità Ta’ Kerċem preżenta
lir-Reġjun Għawdex il-kuntratt li kellu jiġi ffirmat fi tmiem il-laqgħa mis-Sindku u s-Segretarja
Eżekuttiv tal-Kunsill Lokali Ta’ Kerċem flimkien mal-President u s-Segretarju Eżekuttiv
tar-Reġjun Għawdex filwaqt li jingħata l-ewwel pagament li jkopri l-kirja ta’ sena;

·

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 Eżekuttivsabiex jibqa’ jsegwi l-każ;

·

Il-Laqgħat ta’ informazzjoni mill-Gozo Action Group Foundation - Li b’referenza għall-ittra li kien
bagħat ir-Reġjun lill-istess Fundazzjoni fejn kienu ġew mitluba laqgħat preliminari mal-Kunsilli
Lokali dwar l-iskemi li l-istess Fundazzjoni kellha l-ħsieb li tniedi, il-Gozo Action Group
Foundation kienet bdiet serjè ta’ laqgħat mal-Kunsilli Lokali kollha u li kienu għadhom għaddejjin.
Is-Sur Joseph Cordina fil-kapaċità tiegħu ta’ President tal-istess Fundazzjoni filwaqt li rringrazzja
lill-Kunsilli Lokali kollha tal-kollaborazzjoni, appella sabiex kulħadd jikkontribbwixxi u jagħti
sehmu f’dawn il-laqgħat preliminari sabiex l-iskemi meta jinħarrġu jkunu varji u jappellaw
għall-Kunsilli Lokali kollha. Hu talab ukoll li fl-aħħar tal-laqgħa jaġġorna lir-Reġjun dwar il-bdil li
sar mill-kompożizzjoni tal-Gozo Acton Group li issa saret Fundazzjoni;

·

It-talba għall-Photocopier, Printer u Scanner għat-Tribunal Reġjonali u Laptop għar-Reġjun
Għawdex – fejn is-Segretarju Eżekuttiv informa lill-membri preżenti illi ġabar 3 kwotazzjonijiet kif
inhi l-proċedura normali f’dan il-każ kemm għall-Photocopier, Printer u Scanner għat-Tribunal
Reġjonali, kif ukoll għal-Laptop għal wieħed mill-ħaddiema tad-Dipartiment għall-Gvern Lokali li
huma mislufa lir-Reġjun, peress li fuq dan tal-aħħar id-Dipartiment wara ħafna insistenza kien
informa lir-Reġjun li dawn iridu jinxtraw mir-Reġjun u mhux mid-Dipartiment allavolja huma
ħaddiema tiegħu.
Is-Segretarju għarrafhom li l-irħass kwotazzjonijiet kienu dawk offruti mill-ħanut Rigth Click ta’
Triq Mary Meilak, Victoria Għawdex li kienu ta’ €549.00c VAT inkluża għal-Laptop u €215.01c
VAT inkluża għall-Photocopier, Printer u Scanner.
Is-Sur Saviour Borġ saqsa min kien ser iħallas għal dan l-equipment u meta s-Segretarju
Eżekuttiv infurmahom li spejjeż amministrattivi ser jiġu rifużi mil-LESA, il-membri approvaw ix-xiri
tagħhom.

·

Il-mawra
tal-istudenti
li
iirrappreżentaw
lir-Reġjun
Għawdex
f’Aquitaine
fejn il-President informa lill-membri preżenti li l-mawra għal darb’oħra kienet irnexxiet u li
r-Reġjun Għawdex kien ħareġ bl-unuri għax kienu ntbagħtu studenti ta’ livell komparabbli għoli.
Hu reġà irringrazzja mill-ġdid lill-Kunsili tal-Belt Victoria, Tax-Xagħra u Ta’ Kerċem talli
sponsorjaw l-istudenti mil-Lokalità tagħhom filwaqt li awgura biex minn issa stess jibdew
il-tħejjijiet sabiex għall-aveniment tas-sena d-dieħla r-Reġjun jerġà jipparteċipa għalkem
minħabba l-fatt li l-istess Reġjun ta’ Aquitaine ingħaqad ma’ xi Reġjuni oħra jista’ jkun hemm xi
żviluppi differenti sakemm mhux xi sorpriżi ukoll;

·

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

Għalhekk il-membri inkarigaw lis-Segretarju 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;

Imbagħad il-laqgħa tkompliet skont l-Aġenda maqbula.

3. Nominazzjonijiet tal-Membri fi ħdan il-Gozo Regional Committee - MCESD
3.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi filwaqt li reġa’ fakkar fuq l-importanza li r-Reġjun Għawdex ikun
rappreżentat fi ħdan l-Gozo Regional Committee tal-MCESD sabiex il-kontribut għal Għawdex f’kull
deciżjoni li tittieħed fi ħdan il-Kumitat ikun sinifikanti, għarraf lill-membri preżenti li minħabba l-fatt li l-aħħar
laqgħa tar-Reġjun ma kinitx inżammet għax ma kienx hemm quorum kif ukoll minħabba d-deadline li kien
hemm impost sabiex jiġu preżentati n-nominazzjonijiet tal-membri tar-Reġjun Għawdex li ser iserrvu fi
ħdan il-Gozo Regional Committee tal-MCESD, kien ġie deċiż li s-Segretarju Eżekuttiv għandu jinforma
liċ-Chaiman tal-MCESD li l-membri tar-Reġjun Għawdex kienu ser jibqgħu l-istess membri li kienu qabel
sakemm il-materja tiġi diskussa fir-Reġjun Għawdex. Għalhekk, il-President stieden lill-membri preżenti
sabiex jipproponu l-ismijiet tal-membri effettivi u dawk sostituti li xtaqu jservu fi ħdan il-Gozo Regional
Committee tal-MCESD f’isem ir-Reġjun Għawdex, dejjem jekk hemm xi tibdil.
3.2 Wara li l-Viċi-President is-Sur Noel Formosa u s-Sur David Apap Agius infurmaw lir-Reġjun li ma
setgħux aktar jattendu għal-laqgħat tal-MCESD, filwaqt li l-membri preċedenti l-oħra kkonfermaw
id-disponibilità tagħhom, kien hemm qbil fost il-membri preżenti li l-membru sostitut tal-President ikun
is-Sur Nicky Saliba filwaqt li s-Sur David Apap Agius jibdel l-irwol tiegħu mal-membru sostitut tiegħu
s-Sur Mario Azzopardi. Wara li ġew ikkonfirmati ukoll il-membri l-oħra preċedenti, is-Segretarju Eżekuttiv
ġie inkarigat jinforma lic-Chairman tal-MCESD b’dan it-tibdil b‘ittra formali fejn jinfurmah allura li l-membri
effettivi nominati mir-Reġjun Għawdex huma Dr Samuel Azzopardi, is-Sur Mario Azzopardi u
s-Sur Joseph Cordina filwaqt li l-membri sostituti tagħhom huma is-Sur Nicky Saliba, is-Sur David Apap
Agius u s-Sur Paul Azzopardi rispetivament.

4. Ir-Rapport dwar l-iStreet Lighting Devolution Agreement
4.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi filwaqt li fakkar kif hu kien talab laqgħa mall-Kuntrattur Galea Curmi
Engineering fejn fost affarijiet oħra kien talbu 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, informa lir-Reġjun li dan ir-rapport
fl-aħħar kien ġie konkluż u li għalkemm għadu ma kienx jafx x’fih, il-Kuntrattur Galea Curmi kien diġà
esprima x-xewqa li jiltaqa’ mar-Reġjun sabiex ikun hu personalemt li jispjegalu dan l-istess Rapport.
4.2 Minħabba li xi membri xtaqu li kieku jingħataw xi tip ta’ idea dwar x’kienu l-opzjonijiet li l-Kuntrattur
kien qiegħed jipproponi, is-Segretarju Eżekuttiv, is-Sur George Refalo ta spjega ħaffifa dwar ir-rapport kif
deskritt lilu mill-Kuntrattur fejn prattikament kienu qegħdin jiġu preżentati żewġ opzjonijiet li r-Reġjun
Għawdex jista’ eventwalment iressaq għall-kunsiderazzjoni tas-Sustainable Energy & Water Conservation
Unit (SEWCU) fi ħdan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru, dwar kif jistgħu jiġi ndirizzati d-defiċjenzi u l-irqajja ta’
dlam li hawn f’Għawdex kawża tal-Proġett tat-tibdil tal-lanterni tat-toroq b’fondi tal-Unjoni Ewropea u li
tiegħu ma kienx responsabbli r-Reġjun Għawdex, għalkemm hu sar eventwalment il-benefiċċjarju u
r-responsabbli mil-lanterni tad-dwal tat-toroq; kif ukoll b’kemm dawn l-opzjonijiet kienu ivarjaw kemm
fil-prezz kif ukoll fil-konsum ta’ dawl mill-proġett oriġinali, sabiex ir-Reġjun Għawdex ikun f’pożizzjoni li
jibda diskussjonijiet mas-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.
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Wara diskussjoni nteressanti, il-membri qabblu li r-Reġjun għandu jistieden lill-Kumpanija Galea Curmi
Engineering sabiex jiġu mistiedna fil-laqgħa tar-Reġjun li jmiss sabiex jispejgaw sew dan ir-rapport u
jirrakkomandaw huma lir-Reġjun liema opzjoni l-aħjar li r-Reġjun iressaq għall-kunsiderazzjoni
tas-SEWCU sabiex tinstab soluzzjoni kemm għad-dwal tat-toroq kif ukoll għal min eventwalment ser
jagħmel tajjeb għall-ispejjeż relatati ma’ dan it-tibdil.
4.3 Is-Sur Saviour Tabone saqsa dwar x’inhu jiġri f’dawk il-każijiet fejn jirriżulta li l-ħsara identifikata
fil-lanterni tat-toroq tkun min-naħa tal-EneMalta biex dawn qed idumu ħafna biex jitranġaw aktar minn
bozoz oħra?
4.4 Is-Segretarju Eżekuttiv informa lill-membri preżenti li filwaqt li suppost jeżisti Maintenance Agreement
bejn is-SEWCU u l-Kuntratturi li rebbħu l-kuntratt tal-lanterni u li r-Reġjun qatt ma ngħata kopja tiegħu
mis-SEWCU allavolja ġie mitlub kemm-il darba sabiex jipprovduh ħalli ir-Reġjun ikun jista’ jibda jħallas
lill-Kuntratturi tax-xogħol li wettqu matul din is-sena kemm-il darba huwa konformi mal-istess Agreement,
kuntrarjament għal dan, l-Agreement tad-Devoluzjoni li ffirma r-Reġjun imkien ma kien jagħmel referenza
għal dan u għalhekk ħsarat tal-EneMalta minkejja t-talbiet għax-xogħol qegħdin jieħdu ħafna fit-tul għax
ma hemm xejn li jħoll u jorbot.
4.5 Għalhekk, wara diskussjoni pjuttost twila fejn ġew ikkunsidrati ħafna proposti, il-membri preżenti
qabblu unanimament li għandha tintbagħat ittra liċ-Chaiman tal-EneMalta fejn filwaqt li jiġi mgħarraf b’dak
li qiegħed jiġri, jiġi suġġerit lilu u lis-SEWCU li għandu jintlaħaq arrangament bejnithom li jorbot
lill-EneMalta bl-istess kundizzjonijiet li huma marbuta bihom il-Kuntratturi rispettivi l-oħra skont
l-agreement li sar għalkemm l-istess Reġjun għadu ma jafx x’fih allavolja hu konxju tiegħu.
5. Ittra għall-kumpens mingħand il-Kumpanija TOAD Management Services Ltd
5.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi informa lill-membri preżenti li r-Reġjun Għawdex kien irċieva ittra
għall-Kumpens ta’ €53,000.00c mingħand l-Avukati tal-Kumpanija TOAD Management Sevices Ltd talli
r-Reġjun kien ġie ordnat jittermina l-kuntratt lill-istess kumpanija fuq struzzjonijiet mid-Dipartiment
għall-Gvern Lokali.
5.2 Wara li nqrat l-ittra għall-benefiċċju tal-membri preżenti, il-President għarraf lill-membri li s-Segretarju
kien diġa bagħat kopja tal-ittra lid-Dipartiment għall-Gvern Lokali kif ukoll kien qajjem il-każ anke
mal-Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali matul laqgħa li saret mar-Reġjuni u li d-Dipartiment
kien informa lir-Reġjun li qegħdin jieħdu parir legali huma ukoll u li għandhom jiggwidaw lir-Reġjun kif
għandu jirrispondi l-istess ittra.
5.3 Għalhekk, il-membri preżenti qabblu li ma għandha tingħata l-ebda risposta għall-ittra mibgħuta.
6. Ittra legali mingħand il-Kumpanija The Guards & Warden Service House Ltd
6.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi informa lir-Reġjun li l-Kumpanija The Guards & Warden Service
House Ltd, li l-kuntratt magħhom ġie assorbit mill-Aġenzija l-ġdida LESA, bagħtet ittra legali fejn qed titlob
li r-Reġjun iħallas l-ammont ta’ €201,598.53c 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.
6.2 Wara diskussjoni interessanti fejn il-membri preżenti reġgħu 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.
7. Special Leave għall- membri tal-Kunsilli Lokali meta jkunu fuq xogħol Uffiċċjali
7.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi informa lill-membri preżenti li fuq talba tal-membru Franco
Ciangura, inħasset il-ħtieġa li r-Reġjun Għawdex jiddiskutu bis-serjetà l-bżonn li s-Sindki u biż-żmien anke
il-Kunsilliera għandhom jingħataw Special Leave addizzjonali ma’ dak li diġa hu mogħti bil-liġi lil kull
impjegat, speċifikament sabiex dawn ikunu jistgħu iwettqu x-xogħol uffiċċjali ta’ Sindku li jkollhom
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mingħajr ma jippreġudikaw la l-post tax-xogħol tagħhom u lanqas lil min iħaddimhom sew jekk il-Privat kif
ukoll lis-Settur Pubbliku.
7.2 Wara diskussjoni interessanti fejn issemma’ ukoll il-fatt li wasal iż-żmien li s-Sindki tal-inqas ikunu
impjegati full-time mal-Kunsill sabiex il-Kunsill ikun dejjem rapreżentat mill-persuna tas-Sindku u
amministrati mis-Segretarju Eżekuttiv; kif ukoll sabiex is-Sindki ma jibqgħux dejjem jikkompromettu l-post
tax-xogħol tagħhom u jissograw tkeċċija jew jibqgħu jiġu diskriminati kull meta jkunu jfittxu xogħol ġdid
għax kulħadd hu konxju tar-responsabiltajiet li jkollu Sindku biex jamministra Lokalità, ġie suġġerit kif dan
l-ispecial leave bil-ħlas għandu jkun simili għal dak li ngħataw l-atleti Maltin meta jkunu qed jippreparaw
għal xi kompetizzjonijiet sportivi f’isem Malta, tant li jkun rikonoxxut mill-istat u li min iħaddem Sindku jkun
intitolat għal rifużjoni tal-ispejjeż relatati ma’ dan il-Leave u li preferibilment għandu jkun f’xi tip ta’ tax
credits u mhux ħlasijiet diretti mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali sabiex lanqas jiżdied xi piż finanzjarju
addizzjonali lill-istess Dipartiment.
7.3 Il-membri preżenti, konxji li din il-proposta hi waħda sensittiva ħafna peress li hija suġġettiva, qabblu
ukoll li din il-proposta għandha titressaq l-ewwel għall-attenzjoni ta l-Assoċċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali
sabiex tiġi l-ewwel diskussa fi ħdanha u kemm-il darba jkun hemm qbil fuqha, imbagħad tkun l-istess
Assoċjazzjoni li tressaqha lill-Gvern bħala proposta għall-Bagit 2017.
7.4 Għaldaqstant, il-membri preżenti qabblu u nkarigaw lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jikkomunika din
il-proposta f’isem ir-Reġjun Għawdex lill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali għall-attenzjoni tagħhom. Huma
nsistew ukoll li fl-ittra jintalab ukoll lill-Assoċjazzjoni sabiex taħdem aktar favur kuxjenza ta’ aktar rispett
lejn is-Sindki u l-Kunsilliera kemm mill-Awtoritajiet meta jkunu jiddiskutu issues li jikkonċernaw
il-lokalitajiet rispettivi, kif ukoll mill-komunitajiet rispettivi peress li dan il-ġieh mistħoqq hu mhux biss
nieqes imma xi drabi jinħass li hu assenti totalment biex ma jingħadx li s-Sindki u l-Kunsilliera qegħdin
jispiċċaw vittmi u mira faċli ta’ dak kollu li jiġri fil-komunitajiet.

8. Parteċipazzjoni fil-Manifestazzjoni Kulturali u Enogastronomika fil-Belt ta’ Cervia – Reġjun
Emilia-Romagna fl-Italja
8.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi għarraf lill-membri preżenti li wara li r-Reġjun kien qabel fil-laqgħa
preċedenti li r-relazzjonijiet mar-Reġjun Emilia-Romagna għandhom jerġgħu jissaħħu, kif ukoll li r-Reġjun
għandu jipparteċipa fil-Manifestazzjoni tal-Melħ li ser tinżam fil-Belt ta’ Cervia, informa lill-membri preżenti
li l-Kunsill Lokali Żebbuġ kien approva li jipparteċipa hu ukoll flimkien mar-Reġjun f’din il-Manifestazzjoni
tal-Melħ, peress li s-Salini tax-Xwejni jinsabu fil-lokalità tiegħu, u li diġa bdew il-kuntatti dwar il-loġistika
kemm ta’ min hu nteressat li jitla’ kif ukoll tal-melħ u l-prodotti li jridu jittieħdu minn Għawdex ġewwa
Cervia l-Italja.
8.2 Il-President Dr Samuel Azzopardi fakkar lill-membri ukoll li fuq stedina tar-Reġjun Emilia-Romagna hu
kien mitlub li jattendi bilfors għal din il-Manfestazzjoni mhux biss għax hija l-ewwel darba li r-Reġjun
qiegħed jipparteċipa imma aktar sabiex jiġu diskussi proġetti oħra għall-futur tant li kien qiegħed
jipproponi li bħala kollaboratur tar-Reġjun jakkumpanjah is-Sur Sean Mallia li hu persuna rinomata u
magħrufa sew fil-qasam Enogastronomiku għax hu reporter u fotografu ta’ numru ta’ rivisti internazzjonali.
8.3 Il-membri preżenti approvaw din l-inizzjattiva u awguraw kull suċċess fil-parteċipazzjoni ta’ din
il-Manifestazzjoni.

9. Proposti għall-Baġit 2017
9.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi filwaqt li fakkar li r-rispons għas-sottmissjoni tal-proposti għall-Baġit
2017 kien wieħed fqir, stieden lill-membri preżenti sabiex jressqu l-proposti tagħhom sabiex ir-Reġjun
wara li jiddiskutihom jressaqhom lill-Ministru għall-Finanzi.
9.2 Wara diskussjoni interessanti fejn issemmew iż-żieda fl-allokazzjoni li l-Kunsilli Lokali jingħataw; kif
ukoll l-istat ħażin u saħansitra perikoluż tat-toroq arterjali li jwasslu minn jew għall-irħula ta’ Għawdex; kif
ukoll il-ħtieġa ta’ proġett nazzjonali fejn għandhom jitnaddfu l-mini tad-drenaġġ kollha għax mhux biss dan
ilu ma jsir imma għax l-irwejjaħ tad-drenaġġ f’ċerti żoni turi li l-bżonn ta’ dan sar wieħed urġenti qabel ma
jiġri xi inċident, il-membri inkarigaw lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex f’isem il-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex
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jikteb ittra lill-Ministru tal-Finanzi b’dawn il-proposti li ġew diskussi flimkien mal-elenku tat-toroq arterjali li
jinsabu fi stat ħażin, sabiex jiġu kunsidrati għall-Baġit 2017.

10. Ħruġ ta’ Quotation għas-servizzi ta’ Accountant tar-Reġjun Għawdex
10.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi filwaqt li fakkar li s-sejħa kienet għalqet, informa lill-membri
preżenti li l-Bord ta’ Evalwazzjoni kien evalwa l-offferti u qiegħed jirrakkomanda li l-irħass offerent li jidher
li hu s-Sur Daniel Galea u li hu l-Accountant attwali tar-Reġjun, għandu jingħata l-offerta għax jissodisfa
l-kriterji kollha.
9.2 Wara li s-Segretarju Eżekuttiv qara r-rapport tal-Bord tal-Evalwazzjoni, il-membri preżenti qabblu
mar-rakkomandazzjoi tal-Bord tal-Evalwazzjoni u nkarigaw lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jippubblika
r-riżultat u jinforma bir-riżultat liż-żewġ offerenti filwaqt li jagħti għaxart t’ijiem ċans għall-appell
tad-deċiżjoni. Il-membri qabblu li jerġgħu jiddiskutu l-materja fil-laqgħa li jmiss sabiex skont l-eżitu ta’ dan
kollu, ir-Reġjun jkun f’pożizzjoni li jiddeċiedi dwar minn għandu jingħata l-kuntratt ta’ Accountant
tar-Reġjun għaż-żmien li ġej.
11. Sejħa għall-Reġistratur tat-Tribunal Reġjonali Għawdex
11.1 Is-Segretarju Eżekuttiv informa lill-membri preżenti li waqt li laqgħa li r-Reġjuni kollha kellhom
mal-Ministru Dr Owen Bonniċi flimkien mar-rapreżentanti tal-LESA, ir-Reġjun Għawdex ġie infurmat li
r-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.
11.2 Is-Segretarju spjega kif hu sadanittant reġa’ kiteb lil-LESA sabiex jitlobhom jispeċifikaw jekk is-sejħa
għal Reġistratur tkunx għal post full jew part-time kif inhu fil-preżent, kif ukoll il-fatt li sal-lum ir-Reġjun
Għawdex kien għadu ma irċieva l-ebda risposta mil-LESA dwar dan is-suġġett.
11.3 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.

12. Ħruġ ta’ Offerti Reġjonali f’isem il-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex
12.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi informa lill-membri li minħabba li r-rispons kien wieħed fqir ħafna,
dan hu indikazzjoni li din il-proposta ma tantx tgawdi l-approvazzjoni tal-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex
minħabba li l-Kunsill tal-Għasri biss jaqbel ma din il-proposta għalemm b’riservi lejn il-mod kif jitħallsu
l-ispejjeż b’proporzjonalment skont id-daqs tal-proplozzajoni jew il-kobor tal-Lokalita.
12.2 Wara diskussjoni pjuttost twila fejn il-membri esprimew dak li ġie diskuss fil-laqgħat rispettivi
tal-Kunsilli Lokali tagħhom dwar din il-proposta, il-membri preżenti qabblu li din il-proposta għalissa ma
tistax tiġi kunsidrata aktar għaliex ma tgawdix l-approvazzjoni tal-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex.

13. Korrispondenza
13.1 E-mail datata 3 ta’ Ġunju 2016 u mibgħuta mill-Ministeru għal Għawdex fejn il-Kunsilli Lokali qegħdin
jiġu mitluba jinfurmaw lill-għaqdiet tal-lokalitajiet tagħhom sabiex jipparteċipaw u jressqu s-suġġerimenti
tagħhom bħala preparazzjoni għall-programm tal-Milied f’Għawdex 2016 - Ir-Reġjun innota l-kontenut.
13.2 Ittra mibgħuta mingħand iċ-Chairman u Chief Excutive Officer ta’ Transport Malta u datata 10 ta’
Ġunju 2016, fejn tinforma lir-Reġjuni li s-Sur Michael Cohen ġie ingaġġat bħala Ko-ordinatur tal-Affarijiet
tal-Kunsilli Lokali fi ħdan l-istess Awtorita - Ir-Reġjun innota l-kontenut.
13.3 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.
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13.4 Rikjesta mill-Gozo College Middle School fejn qegħdin jitolbu li jiltaqħgu mar-Reġjun sabiex jiġi
diskuss proġett mal-Kunsill Lokali ta’ Għawdex minħabba l-fatt li l-iskola intgħażlet sabiex tingħata fondi
biex tipparteċipa fil-Proġett Kreattiv - Ir-Reġjun innota l-kontenut u ġie deċiż li għandhomn jiġu mistiedna
għal-laqgħa tar-Reġjun li jmiss.
13.5 Stedina mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali sabiex ir-Reġjuni jikkunsidraw bis-serjetà l-inizjattiva li
jiffirmaw id-dikjarazzjoni li bħalissa qegħda titqassam lir-Reġjuni kollha tal-Ewropa bil-għan li tħeġġeġ
lir-Reġjuni kollha jiffirmawha għaliex fiha qiegħed jintalab sabiex ma jkunx hemm tnaqqis fil-Buġit
tal-Cohesion Policy Funds wara l-2020 kif jidher li ser jiġri - Ir-Reġjun innota l-kontenut u wara diskussjoni
interessanti dwar kemm ibbenifikaw direttament Kunsilli Lokali ta’ Għawdex minn dan il-fond, il-membri
inkarigaw lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jikteb lill-Uffiċċjal tal-UE u l-Affarijiet Internazzjonali fi ħdan
id-Dipartiment għal-Gvern Lokali sabiex jindika lir-Reġjun kemm kien in-numru ta’ Kunsilli Lokali
Għawdxin li bbenefikaw minn dan il-Fond, kif ukoll kemm hu stmat li dawn ser jibbenefikaw minn dan
il-Fond fil-futur sabiex ir-Reġjun Għawdex ikun f’pożizzjoni li jieħu deċiżjoni f’dan ir-rigward.

14. Approvazzjoni tal-Pagamenti
14.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi talab lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jagħti spjega tal-pagamenti li
kienu qegħdin jiġi preżentati lir-Reġjun għall-approvazzjoni.
Wara l-ispjega sodisfaċenti li ngħatat mis-Segretarju Eżekuttiv fejn ġie imfisser kull ħlas rispettiv filwaqt li
reġa ġie spjegatkif ukoll ir-raġuni għalfejn kienu qegħdin jiġu preżentati żewġ Skedi ta’ pagamenti li
waħda minnhom għax tkopri ħlasijiet amministrattivi tas-sena rikurrenti ir-Reġjun ser jingħata rifużjoni
tagħha mil-LESA, ir-Reġjun approva l-iskedi tal-pagamaneti nri 42 u 43 li jammontaw għal €14,802.52ċ u
€362.25ċ rispettivament kif annessi mal-minuti.

15. Materji Oħra
15.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi irrimarka li r-Reġjun Għawdex ġie mistieden mill-Awtorità
tas-Saħħa u s-Sigurta fuq il-post tax-Xogħol sabiex jinforma lill-Kunsilli ta’ Għawdex li wara li l-istess
Awtorità kienet għamlet eżeċizzju ta’ spezzjonijiet fl-istess Kunsilli Lokali, rriżulta li ħadd ma għandu risk
assessment kif mitlub mill-Avviż Legali 26/2003 u għalhekk kienu qegħdin jiġu mistiedna jagħmlu dan
mill-aktar fis possibbli.
Wara diskussjoni interessanti, il-membri preżenti ikkonkludew li dan l-assessment qatt ma sar għax qatt
ma kien fondi allokati għalih mid-Dipartiment u li għaldaqstant ser ikun impossibbli li jsir kemm-il darba
l-fondi allokati għalih ma jingħatawx.
Għalhekk, ġie deċiż li r-Reġjun jikteb lid-Dipatiment għall-Gvern Lokali sabiex għas-sena d-dieħla jalloka
l-fondi rispettivi lill-Kunsilli Lokali sabiex dan l-assessment ikun jista’ jsir kif mitlub.
15.2 Il-President Dr Samuel Azzopardi għarraf lir-Reġjun li fl-aħħar laqgħa tal-Kunsill Lokali Città Victoria
kien ġie deċiż li l-Kunsill jimbarka fuq proġett ta’ refurbishment tal-Kunsill u li għaldaqstant issema l-fatt li
r-Reġjun, li mill-bidu kien qiegħed jopera proviżorjament mill-Kunsill Lokali Città Victoria, għandu jfittex
il-post alternattiv minn fejn jopera l-ħidma tiegħu.
Wara li s-Segretarju għarraf lill-membri preżenti li sal-lum ir-Reġjun ma kien għadu rċieva l-ebda tip ta’
risposta mingħand il-Kummissarju tal-Artijiet dwar il-lok tal-Gvern li jinsab fi Pjazza Indipendenza It-Tokk, Victoria, Għawdex u li r-Reġjun kien tefa’ għajnejh fuqu, il-membri preżenti qabblu li għandha
tinħareġ Espressjoni ta’ Interess pubblika sabiex min hu interessat li jikri għal żmien definit xi post
lir-Reġjun biex iserrvi ta’ Uffiċċju, ikun jista’ jissottometti l-interess tiegħu f’sejħa pubblika.
15.3 Il-President Dr Samuel Azzopardi għarraf lill-membri preżenti li r-Reġjun Għawsdex kien qiegħed
jingħata erba’ Composter Bins bħala parti minn proġett tal-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali u li ħadd
mill-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex ma kien wera interess li jinstalla dawn il-bins fil-Lokalità tiegħu peress li
ħadd ma esprima dan l-interess f’sejħa li r-Rejġjun kien għamel u li għalhekk l-għażla ta’ fejn ir-Reġjun ser
jinstalla dawn il-bins hi f’idejn ir-Reġjun.
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Għalhekk, wara diskussjoni interessanti il-membri preżenti qabblu li dawn il-Bins għandhom jingħataw
lill-iskejjel sekondarji u l-Gozo College u l-Institute of Tourism Studies minħabba s-sempliċi fatt li f’dawn
l-iskejjel jattendu studenti minn Għawdex kollu u b’hekk ikunu qegħdin allura jitgawdew minn l-akbar
numru possibbli ta’ Għawdxin u mhux minn ċittadini ta’ Lokalità waħda biss.
15.4 Is-Sur David Apap Agius irrimarka li l-Water Services Corporation mhux biss ilha ma tonora l-ftehim
li bih il-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex jingħataw il-ħlasijiet dovuti lilhom tax-xogħolijiet ta’ tiswija li l-istess
Korporazzjoni tagħmel fil-lokalitajiet rispettivi imma li qegħda twettaq xogħol ta’ trinek u asfaltar li ma
huwiex konformi u skont id-direttivi tat-Trenching Department u Transport Malta.
Wara diskussjoni pjuttost twila, il-membri preżenti qabblu li għandha tintbagħat ittra legali lill-Water
Services Corporation 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.
Ir-Reġjun inkariga lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jiġbor l-informazzjoni neċessarja mingħand il-Kunsilli
Lokali ta’ Għawdex sabiex fl-ittra ikunu preżentati l-ammonti dovuti korretti.
15.5 Is-Sur Joe Cordina ġie mistieden sabiex, kif ġie deċiż fil-bidu tal-laqgħa, jaġġorna lir-Reġjun
bl-iżviluppi li kien hemm fi ħdan il-Gozo Action Group mat-tnedija ta’ Fundazzjoni. Hu għarraf lill-membri
preżenti dwar l-inklużjoni neċessarja li kellha ssir fi ħdan il-Grupp oriġinali ta’ membri ġodda u allura ta’
benefiċċjarji ġodda mill-Fondi allokati lill-Gozo Action Group, filwaqt li reġa’ insista bil-ħtieġa li l-Kunsilli
Lokali ta’ Għawdex iridu aktar minn qatt qabel jissottomettu applikazzjonijiet għall-proġetti ta’ kwalità
peress li l-kompetizzjoni issa kibret u l-fondi baqgħu dawk li huma.
Għaldaqstant, is-Sur Cordina temm l-intervent tiegħu billi reġa’ appella sabiex kulħadd jikkontribbwixxi u
jagħti sehmu fil-laqgħat preliminari li qegħdin issiru sabiex mhux biss l-iskemi meta jinħarrġu jkunu
jappellaw għall-Kunsilli Lokali kollha imma ukoll sabiex il-Kunsilli ikunu diġà konxji ta’ x’tip ta’ skemi ser
jinħarrġu u jibdew jippreparaw bis-serjetà għalihom mil-lum ħalli eventwalment jirnexxilhom jisfruttaw
il-fondi allokati lilhom.
15.6 Il-Viċi-President filwaqt li irrokonoxxa l-fatt li r-Reġjun Għawdex għandu l-problema tad-dejn li żgur
qegħda timpedilu milli jidħol għal ċertu proġetti li ma humiex daqstant kbar allavolja importanti għax huma
kompatibbli mal-politika tal-Gvern għal Għawdex rigward il-Gżira Ekoloġika, ippropona li r-Reġjun għandu
jibda taħdidiet mal-Uffiċċju tal-MEUSAC ġewwa Għawdex sabiex meta joħorġu l-applikazzjonijiet
għall-proġetti realtati mal-ambjent, ir-Reġjun ikun jista’ japplika sabiex ġewwa Għawdex jiġu introdotti
l-Free Bike Sharing System bħalma jeżistu fil-Bliet il-kbar Ewropej, fejn ġewwa kull Lokalità ikun hemm
Bicycle Station li minnhom ir-residenti Għawdxin ikunu jistgħu jagħmlu użu aktar tar-roti sabiex jonqos
l-użu tal-karozzi u eventwalment l-inkwinament tal-ambjent mit-toroq tagħna kawżat mid-dħaħen
tal-karozzi.
Il-membri preżenti qabblu mal-proposta u nkarigaw lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jibda diskussjonijiet
mal-uffiċċjali fi ħdan l-Uffiċċju tal-MEUSAC sabiex ir-Reġjun jimbarka fuq dan il-proġett ta’ fejda meta
jinħarrġu s-sejħiet.
15.7 Il-President Dr Samuel Azzopardi irrimarka li waqt diskussjoni li kellu mas-Segretarju Eżekuttiv ġie
innutat li ġewwa Għawdex la hawn triq imsemmija għar-Reġjun u lanqas jeżistu toroq ġewwa Għawdex
imsemmija għall-Kunsilli Lokali tal-Lokalità rispettiva.
Għalhekk, wara diskussjoni interssanti l-membri preżenti qabblu li r-Reġjun għandu jikteb lill-Kumitat
tal-ismijiet tat-Toroq ġewwa Għawdex fejn jissuġġerilu li mingħajr ma jitbiddlu xi ismijiet ta’ toroq eżistenti
u b’konsultazzjonii mal-Kunsilli Lokali rispettivi, mal-ewwel ċans li jkun hemm f’kull Lokalità ta’ Għawdex
tissemma triq ġdida għall-Kunsill Lokali ad unur l-istess Kunsill Lokali ta’ dik il-lokalità rispettiva, kif ukoll
sabiex x’imkien ġewwa Għawdex tissemma triq ġdida għar-Reġjun Għawdex.
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Il-laqgħa ntemmet fis-8.30 p.m. u ġiet aġġornata sine die.

IFFIRMATI
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_______________________

______________________

Dr. Samuel Azzopardi
President

George Refalo
Segretarju Eżekuttiv
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