Reġjun Għawdex
Laqgħa Nru 61/2016

Minuti tal-wieħed u sittin laqgħa tal-Kumitat Reġjonali Għawdex li saret fis-Sala tal-Kunsill Lokali
Rabat – Città Victoria nhar il-Ġimgħa 18 ta’ Novembru 2016 fis-6.30 p.m.

Il-Laqgħa bdiet b’dawn il-membri preżenti:

Kunsill Lokali

Rapreżentant

Parteċipazzjoni

Membru Sostitut

Fontana

Sur Saviour Borg

Preżenti

Sur Victor Cefai

-

Għajnsielem

Sur Franco Ciangura

Preżenti

Sur Kevin Cauchi

-

Għarb

Sur David Apap Agius

Preżenti

Srna Carmen Vella

-

Għasri

Dr Daniel Attard

Assenti

Sur Emanuel Mintoff

Ta’ Kercem

Sur Mario Azzopardi

Preżenti

Sur Paul Mizzi

Il-Munxar

Sra Carmena Said

Assenti

Sur Robert Mallia

In-Nadur

Sur Edward Said

Preżenti

Sur Eucharist Camilleri

Il-Qala

Perit Clint Camilleri

Assenti

Sur Jesmond Borg

Rabat
Citta’ Victoria
San Lawrenz

Preżenti

Sur Josef Schembri

Indispost

Sur Anthony Formosa

Assenti

Ta’ Sannat

Dr Samuel Azzopardi
(President)
Sur Noel Formosa
(Viċi-President)
Sur Philip Vella

Skużat

Sra Frances Galea

Assenti

Ix-Xagħra

Sur Joseph Cordina

Skużat

Sur Aaron Agius

Assenti

Ix-Xewkija

Sur Paul Azzopardi

Skużat

Sur Domenic Zerafa

Assenti

Iż-Żebbuġ

Sur Nicky Saliba

Preżenti

Mr Daniel Cordina

-

Segretarju
Eżekuttiv

Sur George Refalo

Preżenti

-

-
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Parteċipazzjoni

Assenti
Assenti
Preżenti
-

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

61.1

61.1.1 Il-Laqgħa bdiet fis-6.45p.m. għax ma kienx hemm quorum. Intqalgħet it-talba tal-bidu. Inqraw
il-minuti tas-sittin(60) Laqgħa u ġew approvati unanimanent.
61.2

Punti imqajjma mill-Minuti

61.2.1 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 – 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.
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-Acting Kap tal-ITS ikkonferma li aċċetta
dan il-Composter Bin filwaqt li l-Kap tal-Gozo College Secondary School wera li l-iskola ma hijiex
disposta li taċċetta dan il-Bin, kif ukoll li l-Kapijiet tal-iskejjel l-oħra għadhom ma kkomunikawx
il-qbil jew mod ieħor li jingħataw dawn il-composter bins offruti lilhom;



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.
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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;


Laqgħat regolari mal-Planning Authority(PA) – fejn ġie spjegat kif wara li r-Reġjun kien kiteb
lill-PA jipproponi li l-laqgħat isiru mal-Kunsilli Lokali individwali sakemm ma jkunx hemm issue
tar-Reġjun Għawdex, min-naħa tal-PA ma aċċettawx din il-proposta u baqgħu jinsistu li l-laqgħat
għandhom ikunu biss mar-Reġjun biss filwaqt li għarrafhom ukoll li l-PA kienu qegħdin jinsistu li
kemm-il darba xi Kunsill Lokali ta’ Għawdex ikollu xi problema, biex dan jagħmel appuntament
mal-Manager ta’ Għawdex peress li l-PA l-issues tal-Kunsilli Lokali mhux biss tagħtihom prijorità
iżda ukoll importanza kbira tant li qed toffri dawn il-one to one meetings għad-dispożizzjoni
tagħhom kull meta tinħass il-ħtieġa;



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 l-Expression of Interest għall-premises
għar-Reġjun għalqet nhar il-Ġimgħa 11 ta’ Novembru 2016 f’12.00 f’nofsinhar u li għalkemm kien
hemm ħdax(11)-il kumpaniji li kienu wrew l-interess fil-bidu, eventwalment imma kienu tmienja(8)
li tefgħu disgħa(9) Espressjonijiet ta’ Interess li huma s-Sur Daniel Galea għall-kera annwali ta’
€8,388; is-Sur Michael Azzopardi għall-kera mensili ta’ €930; is-Sur Joe Dimech għall-kera
mensili ta’ €1,150; is-Sur Frank Tabone għall-kera annwali ta’ €50,000 jekk għall-sentejn(2)biss u
li tinżel għal €40,000 jekk għall-erba’(4) jew ħames snin; is-Sur Raymond Attard li tefa’ żewġ(2)
espressjonijiet separati bl-ewwel waħda għall-kera annwali ta’ €10,000 u it-tieni waħda għall-kera
annwali ta’ €15,000; Grena Investments Limited għall-kera annwali ta’ €4,900; Baron Group
għall-kera annwali ta’ €12,775; u s-Sur John Abela għall-kera mensili ta’ €1,500; kollha l-VAT
mhux inkluża fil-prezz għax VAT fuq il-kera ma tintalabx għax ir-Reġjun ma huwiex reġistrat
mad-Dipartiment tal-VAT u għalhekk ma jistax isir irkupru ta’ VAT lura minn xi kumpanija.
Filwaqt li l-membri preżenti awguraw kull suċċess sabiex din id-darba r-Reġjun Għawdex
jirnexxilu jsib post adegwat minn fejn jopera sakemm biż-żmien tittieħed deċiżjoni fuq post
permanenti tar-Reġjun, saqsew ukoll dwar min għandhom ikunu l-persuni idonji u esperti li
għandhom jiffurmaw parti mill-Bord ta’ Evalwazzjoni li jrid jaħtar mir-Reġjun Għawdex
b’referenza għall-Espressjoni ta’ Interess li għalqet. Il-President Dr Samuel Azzopardi filwaqt li
għarraf lill-membri preżenti li bla dubbju ta’ xejn għandhom ikunu Periti, irrimarka ukoll li konxju
mill-fatt li bejn Periti differenti jistgħu jinqalgħu eċċezzjonijiet ta’ qbil, jissuġġerixxi li għandhom
jinstabu grupp ta’ Periti li jaħdmu flimkien sabiex jiġi żgurat li r-Reġjun jieħu l-aħjar deċiżjoni aktar
u aktar meta wieħed jikkunsidra li fl-aħħar paragrafu tal-Espressjoni ta’ Interess kien hemm
bl-aktar mod espliċitu li - This Expression of Interest is for information-gathering purposes and is
a bidding proposal.
Wara li l-membri preżenti qabblu mal-proposta tal-President u saret diskussjoni interessanti fejn
issemmew numru ta’ Periti li għandhom Kumpanija b’numru ta’ Periti jaħdmu magħhom, l-għażla
waqgħet fuq il-Perit Joe Dimech u l-Kumpanija tiegħu p.ARC ta’ COR951, Level 2, Pjazza John
F Kennedy, Victoria, Għawdex.
Għalhekk, il-membri preżenti inkarigaw lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jikkuntattja lil din
il-Kumpanija sabiex jevalwaw dawn l-espressjonijiet ta’ Interess li r-Reġjun Għawdex irċieva
filwaqt li jirrakkomandaw l-aħjar offerta vantaġġjuża li tissodisfa l-aktar il-ħtiġijiet preżenti u futuri
tar-Reġjun Għawdex.

61.3

Il-Ħatra ta’ Deputat Segretarju Eżekuttiv

60.3.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi informa lill-membri preżenti li għalkemm bħad-darba l’oħra
l-attendenza kienet waħda fqira, ma jistax ikun li din il-ħatra tibqa’ tiġi posposta għal-laqgħat oħra biex tiġi
diskussa u deċiża meta l-attendenza tal-membri tkun numeruża peress li jirrifletti ikrah fuq ir-Reġjun u
għalhekk issuġġerixxa li din il-ħatra għandha tiġi diskussa u preferibilment deċiża f’din il-laqgħa.
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60.3.2 Għaldaqstant, numru ta’ membri preżenti nfurmaw lir-Reġjun li minħabba xi komunikat li kienu
irċevew il-Kunsilli Lokali mingħand l-Assoċċjazzjoni Nazzjonali tas-Segretarji Eżekutivi tal-Kunsilli Lokali u
Reġjuni(ANSEK) fejn kienet titlob sabiex isir postponiment ta’ din il-ħatra, il-President għarrafhom li
ġaladarba din il-ħatra qed tintalab b’konformita ma dak stipulat fl-Att tal-Kunsilli Lokali, ir-Reġjun jista’
jaħtar Deputat Segretarju Eżekuttiv għad-disa’(9) xhur li ġejjin wara li l-istess ħatra tkun trid eventwalment
xorta tiġi milqugħha mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali u segwita minn rakkomandazzjoni u
approvazzjoni tal-Ministru għall-Ġustizzja u Gvern Lokali.
60.3.3 Il-membri preżenti saqsew jekk id-Deputat Segretarju Eżekuttiv għandux jinħatar mill-pool ta’
Segretarji prospettivi kif titlob iċ-Ċirkulari Numru 16/2016 jew mis-Segretarji li diġa qegħdin iserrvu diġa
f’xi Kunsill Lokali jew Reġjun ieħor ġewwa Malta jew Għawdex. Waqt li kienet għaddejja d-diskussjoni
il-President irrimarka li jagħmel sens li qabel ma tittieħed deċiżjoni, tiġi kkonsultata l-ewwel il-liġi sabiex
jiġi stabbilit mill-bidu x’tgħid il-liġi f’dan ir-rigward jew kif għandu jinħatar id-Deputat Segretarju peress li
indipendentament minn kollox, il-liġi dejjem tissupera kull direttiva mogħtija. Bħal eżempju hu semma’ kif
jista’ jgħati l-każ li saħansitra jista’ jkun impjegat tal-Kunsill u fil-każ tagħna tar-Reġjun li jista’ jserrvi ta’
Deputat Segretarju.
60.3.4 Sakemm is-Segretarju Eżekuttiv, is-Sur George Refalo kien qiegħed jikkonsulta mal-Liġi,
id-diskussjoni baqgħet għaddejja sakemm f’mument minnhom membru ħareġ mis-Sala minn fejn kienet
qegħda tinżamm il-laqgħa għax ħassu urtat minn xi kliem li ntqal.

Għalhekk, minħabba li ma kienx hemm quorum, il-laqgħa ntemmet fis-7.20 p.m. u ġiet aġġornata sine die.

IFFIRMATA

IFFIRMATA

_______________________

______________________

Dr. Samuel Azzopardi
President

George Refalo
Segretarju Eżekuttiv
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