Reġjun Għawdex
Laqgħa Nru 69/2017

Minuti tad-disgħa u sittin laqgħa tal-Kumitat Reġjonali Għawdex li saret fis-Sala tal-Kunsill Lokali
Rabat – Città Victoria nhar il-Ġimgħa 6 ta’ Ottubru 2017 fis-7.30p.m.
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Qari, kunsiderazzjoni u approvazzjoni tal-Minuti tal-laqgħa preċedenti

69.1

69.1.1 Intqalgħet it-talba tal-bidu.
69.1.2 Fl-assenza tal-Viċi-President tar-Reġjun Għawdex, is-Sur Saviour Borġ, il-membru li l-aktar ilu
jserrvi bħala membru effettiv tar-Reġjun Għawdex, fetaħ il-laqgħa billi f’ismu u f’isem il-membri tar-Reġjun
Għawdex feraħ lill-President elett għar-Reġjun Għawdex Dr Samuel Azzopardi u lis-Sur Joe Cordina
bħala membru tal-Assoċċjazzjoni Kunsilli Lokali(AKL) li reġgħu ġew konfermati eletti minħabba li kellha
tinżamm l-elezzjoni tal-Kumitat Eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali(AKL) nhar is-Sibt,
14 ta’ Ottubru 2017 u minħabba li għal kull vakanza kien hemm nominazzjoni waħda biss, ġie dikjarat li
l-elezzjoni mhux ser tinżamm u skont Avviż 1079 fil-Gazzetta tal-Gvern Numru 19,874, maħruġ
mill-Kummissjoni Elettorali, il-kandidati nominati għal din l-elezzjoni ġew dikjarati bħala Membri eletti.
69.1.3 Wara li din l-aħbar ġiet milqugħa kif inhu xieraq b’applaws mill-membri preżenti, il-President
Dr Samuel Azzopardi feraħ lis-Sur Joe Cordina talli ġie konfermat membru tal-AKL filwaqt li mill-qalb
irringrazzja lill-membri tar-Reġjun u lill-Kunsilliera ta’ Għawdex kollu tal-appoġġ li urew miegħu. Hu
kompla billi wiegħed li matul din il-leġislatura tiegħu ser ikompli jagħmel minn kollox sabiex ir-Reġjun
jingħata l-istatus li jixraqlu u għarraf lill-membri preżenti li diġa ngħata nkarigu mill-Kumitat Eżekuttiv
tal-AKL sabiex jressaq rapport fuq il-ħidma tar-Reġjuni kif ukoll proposti dwar x’irwol għandhom jingħataw
ir-Reġjuni u li dan ir-rapport hu maħsub li jkun lest sal-aħħar ta’ Ottubru 2017 sabiex wara li jsiru
diskussjonijiet dwaru fi ħdan l-AKL, jitressaq għall-attenzjoni tal-Kabinett tal-Gvern bit-tama li l-proposti
jiġu eventwalment implimentati.
69.1.4 Wara applaws ieħor mill-membri preżenti, is-Sur Joe Cordina, irringrazzja lill-membri preżenti
tal-fiduċja li reġgħu wrew fih filwaqt li feraħ lill-President Dr Samuel Azzopardi talli reġa’ ġie konfermat
President tar-Reġjun Għawdex filwaqt li wiegħed li flimkien sejrin jaħdmu sabiex leħen ir-Reġjun u
l-Kunsilli Għawdxin jasal dejjem mhux biss fi ħdan l-AKL, imma ukoll, grazzi għall-istess AKL li jkollha
ħafna laqgħat importanti fuq materji varji, kemm mal-Awtoritajiet Maltin kif ukoll dawk barranin.
69.1.5 Wara nqraw il-minuti tas-sitta u tmenin(68) Laqgħa u ġew approvati unanimanent.

69.2

Punti imqajjma mill-Minuti

69.2.1 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.
69.2.2 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:


Inizjattiva Finanzjarja - Community Innovation Fund – fejn is-Segretarju Eżekuttiv bi pjaċir
informa lill-membri preżenti li r-Reġjun Għawdex irċieva komunikat mingħand id-Dipartiment
għall-Gvern Lokali li jgħid li l-Applikazzjoni sottomessa mir-Reġjun f’isem il-Kunsill Lokali Għarb
ġiet aċċettata filwaqt li dik f’isem il-Kunsill Lokali San Lawrenz ġiet sfrotunatament rifjutata;



Inizjattiva Finanzjarja - Local Government Culture Fund 2018-2020 - Tieni Sejħa – fejn
is-Segretarju Eżekuttiv informa lill-membri preżenti li r-Reġjun Għawdex għadu qiegħed jistenna
mingħand id-Dipartiment għall-Gvern Lokali jekk l-applikazzjoni tiegħu ġietx aċċettata jew mod
ieħor;



Proposti Baġit 2018 – fejn is-Segretarju Eżekuttiv għarraf lill-membri preżenti li wara li r-Reġjun
Għawdex kien ressaq il-proposti tiegħu lill-Ministru tal-Finanzi u talab l-interċessjoni
tad-Dipartiment għall-Gvern Lokali sabiex fl-2018 ir-Reġjun jingħata allokazzjoni finanzjarja ta’
darba li tammonta għal €323,382.50c biex bihom ikunu jistgħu jinxtraw u jitwaħħlu dawk
il-lanterni ġodda neċessarji u li huma identifikati fir-rapport sabiex jiddawlu dawk il-partijiet
mudlama riżultat ta’ dan il-proġett pilota, ir-Reġjun kien irċieva komunikat mid-Dipartiment f’dan
ir-rigward u li tgħid li d-Dipartiment sa’ mill-bidu kien għamel talba biex dan l-ammont jingħata.
Għalhekk, wieħed jittama li din l-allokazzjoni tingħata lir-Reġjun Għawdex fil-Baġit 2018 li ser jiġi
preżentat nhar it-Tnejn 9 ta’ Ottubru 2018;
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It-trasferiment tar-Reġjun Għawdex għall-premises ġodda – fejn is-Segretarju Eżekuttiv għarraf
lill-membri preżenti li għalkemm ir-Reġjun Għawdex għadu qiegħed jistenna l-approvazzjoni
meħtieġa tal-Ministru konċernat, hu ma kellux għażla oħra ħlief li jitrassferixxi ruħu fil-post il-ġdid
u jibda jopera minn hemm grazzi għall-fatt li n-networks kollha kienu ġew installati mill-ħaddiema
tal-Malta Information Technology Agency (MITA). Meta numru ta’ membri saqsew dwar liema
stadju kien wasal ix-xiri tal-għamara għall-Uffiċċju, is-Segretarju infurmahom li wara li kienu
nġabbru numru ta’ katalgi ta’ għamara għall-uffiċċju u bejn wieħed u ieħor kienet ġiet stabbilita
idea ta’ xi kwalita’ ta’ għamara jixraq għall-Uffiċċju u li kien ġie deċiż li għandha tkun robusta u
skura u li tinkludi mill-anqas ħadid jew xejn, kienu għadhom qegħdin jinġabbru jew jiġu konklużi
kwotazzjonijiet varji mingħand dawk il-Kumpaniji interessati li joffru din it-tip ta’ għamara
għall-Uffiċċju minħabba li x-xiri ta’ għamara hu aktar kwistjoni ta’ gosti bl-aħjar prezz milli mod
ieħor u li wieħed jittama li kollox jiġi konluż fl-iqsar żmien possibbli sabiex kollox isir kif suppost u
malajr kemm jista’ jkun;



It-Trasferiment ta’ Ħaddiema mar-Reġjun Għawdex – fejn is-Segretarju Eżekuttiv informa
lill-membri preżenti li wara l-aħħar laqgħa tar-Reġjun fejn il-membri approvaw it-trasferiment
tas-Sur Vincent Xerri, is-Sur Xerri kien ressaq it-talba tiegġu lid-Direttur għall-Gvern Lokali li ġiet
milqugħa kemm mid-Direttur kif ukoll mis-Segretarju Permanenti fi ħdan il-Ministeru
għall-Ġustizzja, il-Kultura u l-Gvern Lokali. Hu infurmahom ukoll li Segretarju Permanenti fi ħdan
il-Ministeru għal Għawdex, ma kienx approva t-trasferiment sakemm ma jkunx hemm
replacement aċċettabbli fl-istess grad;



Kwotazzjoni għall-Assigurazzjoni tal-lanterni u l-arbli tad-dwal tat-Toroq – fejn is-Segretarju
Eżekuttiv informa lill-membri preżenti li għadu qiegħed jistenna l-parir legali mingħand l-Avukat
tar-Reġjun sabiex ir-Reġjun ikun f’pożizzjoni aktar komda li jiddeċiedi dwar din l-polza;



Ħatra ta’ Deputat Segretarju Eżekuttiv - fejn is-Segretarju Eżekuttiv informa lill-membri preżenti li
r-Reġjun Għawdex għadu qiegħed jistenna l-approvazzjoni jew mod ieħor tan-nomina tas-Sinjura
Miriam Attard li kienet aċċettat sabiex għal darb’oħra sservi ta’ Deputat Segretarju Eżekuttiv
tar-Reġjun Għawdex mingħand id-Dipartiment għall-Gvern Lokali;



Proġett Kulturali Ambizzjuż – fejn il-President Dr Samuel Azzopardi informa lill-membri preżenti li
hu kellu jerġa’ jkellem lill-Artist is-Sur Austin Camilleri sabiex jara l-proġress li sar dwar dan
il-proġett u li wieħed jittama li fil-ġranet li ġejjin jerġa’ javviċina lill-Artist sabiex jara xi żviluppi kien
hemm;

69.2.3 Għalhekk, minħabba li ma kienx hemm aġġornamenti oħra, il-laqgħa tkompliet skont l-aġenda.

69.3 Ċelebrazzjonijiet Jum Għawdex 2017
69.3.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi b’dispjaċir informa lill-membri preżenti li għal darb’oħra t-tentattiv
li kien inbeda fuq inizzjattiva ta’ Mons. Dr Joe Vella Gauċi, fil-kapaċità tiegħu ta’ Chairman
taċ-Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali u Reġjonali, sabiex Jum Għawdex ikun rikonoxxut u fl-istess waqt
ċelebrat mill-Awtoritajiet Għawdxin kollha u ma jibqax kif s’issa dejjem kien fejn jiġi ċelebrat biss u
separatament bi sforzi mhux żgħar minn dawk l-entitajiet interessati biss fosthom ir-Reġjun Għawdex u
ċ-Circolo Gozitano, kienu għaldarb’oħra sfaxxaw minħabba li wara l-Elezzjoni Ġenerali ta’ Ġunju li
għadda, din il-kariga baqgħet vakanti.
69.3.2 Għalhekk, il-President saqsa jekk iċ-ċelebrazzjonijiet ta’ Jum Għawdex 2017 għandhomx
jinżammu bħalma sar dejjem s’issa mir-Reġjun Għawdex jew mod ieħor.
69.3.3 Wara diskussjoni interessanti fejn kien hemm qbil li ċ-ċelebrazzjonijiet ta’ Jum Għawdex ma
għandhomx jinqatgħu milli jiġu organizzati mir-Reġjun Għawdex ġaladarba ma hemmx rieda tajba
mill-Awtoritajiet l-oħra u dan minkejja li l-applikazzjoni tar-Reġjun għall-fondi kulturali ġiet għal darb’oħra
rifjutata aktar kmieni din is-sena, kif ukoll minkejja li r-Reġjun għandu predikament finanzjarju mhux żgħir,
il-membri qablu li Jum Għawdex għandu jerġa’ jiġi ċelebrat mir-Reġjun Għawdex kif dejjem ġara filwaqt li
wieħed joqgħod attent li ma jsirux ċelebrazzjonijiet extravaganti li jiswew ħafna flus.
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69.3.4 Għalhekk, wara diskussjoni interessanti fejn issemmew numru ta’ proposti u saru ħafna
mistoqsijiet dwar il-possibilta’ li jiġu saħansitra inawgurati l-Uffiċċji l-ġodda anke jekk hemm bżonn
bl-għamara proviżorja ġentilment offruta mis-Sur Daniel Galea, sid il-post, li għadha ma tneħħietx
mill-post u li saħansitra qiegħed juża b’bona volonta is-Segretarju Eżekuttiv li diġa trasferixxa ruħu
fl-uffiċċji l-ġodda, ġie deċiż li għal din is-sena, il-festi jkunu maqsuma fuq jumejn fejn is-Sibt, 28 ta’ Ottubru
2017, Jum Għawdex, tinżamm il-parti uffiċċjali taċ-Ċelebrazzjonijiet li jikkonsistu fil-Konċelebrazzjoni
Pontifikali fil-Katidral ta’ Għawdex segwita biċ-ċerimonja tat-tqegħid tal-kuruni mal-Monument tal-Arċipriet
Saverio Cassar fi Pjazza Indipendenza-It-Tokk, Victoria, filwaqt li f’jum il-Ħadd, tissokta il-parti popolari
fejn jittella’ Kunċert tal-okkażjoni fil-ġonna pubbliċi ta’ Villa Rundle segwit mill-ftuħ Ufiċċjali tal-Uffiċċji
l-Ġodda tar-Reġjun Għawdex.
69.3.5 Il-membri qablu ukoll li għandha terġa tiġi mistiedna tattendi l-parti uffiċċjali il-President
tar-Repubblika ta’ Malta, l-Eċċellenza Tagħha Marie-Louise Coleiro Preca, filwaqt li l-Kunċert għandu
preferibilment jittella’ mill-Kor Gaulitanus ta’ Maestro Colin Attard, dejjem jekk ma għandux impenji oħra
diġa.

69.4 Korrispondenza
Tressqet Korrispondenza mingħand:
69.4.1 B’rabta mal-Inizjattivà Finanzjarja - Għoti mill-Ġdid ta’ Tarmak lill-Toroq fir-Responsabbiltà
tal-Kunsilli Lokali, il-President Dr Samuel Azzopardi informa lill-membri preżenti li l-Kunsilli Lokali
Ix-Xagħra, Ix-Xewkija, Għajnsielem u San Lawrenz kienu bagħtu ittra iffirmata joġġezzjonaw għall-mod kif
ġew allokati l-fondi lill-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex. Għalhekk, stieden lir-Rispettabbli Sindki preżenti
sabiex jagħtu aktar dettalji.
Il-membri filwaqt li taw spjegazzjoni għalfejn kienu qegħdin joġġezzjonaw għall-mod kif ġew allokati l-fondi
lill-Kunsilli Lokali rispettivi tagħhom f’din l-iskema, talbu sabiex ir-Reġjun jerġa’ jikkunsidra reviżjoni
tal-allokazzjonijiet kif mogħtija taħt din l-iskema.
Wara, is-Segretarju Eżekuttiv, is-Sur George Refalo qara korrispondenza li ntbagħtet mis-Sinjura Isabella
Camilleri Aquilina f’isem id-Direttur għall-Gvern Lokali, fejn kienet qegħda tgħarraf lir-Reġjun li
l-applikazzjonijiet tal-Kunsilli Lokali kollha ta’ Għawdex għajr dik mibgħuta mill-Kunsill Lokali Il-Munxar
kienu ġew milqugħa; kif ukoll li minħabba li wieħed mill-ħames Reġjuni ma kienx applika, l-allokazzjoni ta’
€100,000 miżmuma għalih, kienet qegħda tinqasam bejn l-erba’ Reġjuni l-oħra biex b’hekk ir-Reġjun
Għawdex kien qiegħed jingħata l-allokazzjoni reveduta ta’ €125,000 filwaqt li talbet lir-Reġjun sabiex
jibgħat skeda ġdida bl-ammont rivedut kif ser jitqassmu dawn il-fondi bejn il-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex li
huma eleġibbli.
Wara li din l-aħbar intlaqgħet b’applaws, il-membri qabblu unanimament li ġaladarba għal kull reviżjoni
deċiża fi ħdan ir-Reġjun Għawdex b’rabta ma’ din l-iskema kien hemm oġġezzjoni, l-allokazzjoni ta’
€125,000 għandha tinqasam bejn it-tlettax-il Kunsill Lokali eleġibbli b’mod indaqs sabiex kull Kunsill Lokali
jingħata s-somma ta’ €9,615,38c kull wieħed.
Għalhekk, il-membri preżenti inkarigaw lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jinforma b’din id-deċiżjoni kemm
lid-Dipartiment għall-Gvern Lokali kif ukoll lill-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex, filwaqt li jibgħat il-Commitment
Letter mibgħuta mill-istess Dipartiment lill-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex sabiex malajr kemm jista’ jkun
jimlewha u jibgħatuha kif rikjest lid-Dipartiment għall-Gvern Lokali sabiex ikunu jistgħu jibdew ix-xogħolijiet
marbuta ma’ din l-iskema.
69.4.2 Skambju ta’ korrispondenza li għaddiet bejn ir-Reġjun Għawdex u l-AKL rigward Cirkulari
Nru AKL60 – Inizzjattiva ta’ tindif ta’ widien fejn wara li l-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex kienu ġew mistiedna
sabiex jipparteċipaw, wara li r-Reġjun Għawdex ressaq t-talba tagħhom fil-ħin, l-AKL infurmat lir-Reġjun
Għawdex u lill-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex li kemm-il darba huma interessati f’din l-inizzjattiva, għandhom
jressqu t-talba rispettiva tagħhom lill-Ministeru għal Għawdex li diġa qiegħed joffri dan is-servizz ta’ tindif
immexxi mid-Direttorat Eko-Għawdex – Il-membri filwaqt li ma qabblux mad-deċiżjoni għax ma jagħmilx
sens li l-AKL toħroġ Inizzjattivi simili riservati biss għall-Kunsilli Lokali Maltin bil-konsegwenza li qegħda
allura ssir diskriminazzjoni, nnotaw il-kontenut.
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69.4.3 Email mingħand il-membru Daniel Attard fejn fil-kapaċità tiegħu ta’ Sindku kien qiegħed
ironikament joġġezzjona għall-fatt li bis-saħħa ta’ Ċirkulari Numru 21/2017 datata 14 ta’ Awwissu 2017 u
maħruġa mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali, għal darb’oħra reġgħet tnediet l-iskema - Inizjattiva dwar
Restawr ta’ Postijiet Storiċi 2017, u hija speċifikament riservata biss għall-erbgħa u ħamsin(54) Kunsill
Lokali li hemm f’Malta u teskludi għal kollox il-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex kollha – Il-membri preżenti,
b’kontinwazzjoni mad-diskussjoni simili li saret aktar qabel fuq skema oħra simili, inkarigaw lis-Segretarju
Eżekuttiv sabiex jikteb lid-Dipartiment għall-Gvern Lokali u jilmenta li r-Reġjun Għawdex iħoss li qiegħed
jiġi diskriminat u li ma jiddeplora dan l-aġir kull meta ssir din it-tip ta’ distinzjoni reġjonali.
69.4.4 E-mail mingħand l-EU & International Affaris Unit fi ħdan id-Dipartiment għall-Gvern Lokali fejn
tistieden lir-Reġjuni sabiex, jgħażżlu membru mill-Kunsilliera u s-Segretarji Eżekuttivi ta’ Għawdex
rispettivament sabiex jipparteċipaw fil-European Week of the Regions and Cities 2017 li ta’ kull sena
tinżamm ġewwa l-Belt ta’ Brussel, il-Belġju – Il-President Dr Samuel Azzopardi għarraf lill-membri li wara
li din-is-sejħa kienet intbagħtet lill-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex, ir-Reġjun kien irċieva żewġ nomini
mingħanda s-Sur Noel Formosa, membru u Sindku ta’ San Lawrenz, u s-Sinjorina Maria Portelli,
Kunsilliera tal-Kunsill Lokali Città Victoria, kif ukoll mis-Segretarju Eżekuttiv tal-Kunsill Lokali Nadur,
is-Sinjorina Sue-Ellen Buġeja. Hu għarrafhom ukoll li r-Reġjun kien irċieva nomina tard mingħand
il-Kunsillier tal-Kunsill Lokali Fontana, is-Sur Horace Micallef u li din ġiet ovvjament rifjutatha. Il-President
imbagħad informa lill-membri preżenti li wara li r-Reġjun talab gwida kif għandu jipproċedi bl-għażla
mingħand l-istess Unit, minħabba li membru u Sindku dejjem jingħataw preċedenza fuq Kunsilliera,
ir-Reġjun għażel li għandha tintbagħat is-Sinjorina Maria Portelli minħabba s-sempliċi fatt li s-Sur Noel
Formosa kien diġa attenda għal din il-European Week fil-passat qarib. Għalhekk, ir-rapreżentanti
tar-Reġjun Għawdex għall-edizzjoni ta’ din is-sena kienu is-Sinjorina Maria Portelli u s-Sinjorina Sue-Ellen
Buġeja u li kienu ser jattendu proprju l-ġimgħa d-dieħla flimkien.
69.4.5 E-mail mingħand l-EU & International Affaris Unit fi ħdan id-Dipartiment għall-Gvern Lokali fejn
tistieden lir-Reġjuni jipparteċipaw f’konferenza mitluba mill-Liason Officer tar-Reġjun t’isfel tal-Awstrija
sabiex issir diskussjoni bejn ir-Reġjuni membri fuq il-futur tal-Finanzjament tar-Reġjuni tal-Ewropa wara
s-sena l-2020,
fis-17 ta’ Ottubru 2017 sabiex tittieħed pożizzjoni u qabel ma tiġi diskussa
l-Whitepaper f’Diċembru 2017 - Ir-Reġjun innota l-kontenut.
69.4.6 E-mail mingħand l-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali(AKL) biex twassal informazzjoni dwar
konferenza li ser ssir f’Malta bejn il-21 u l-24 ta’ Novembru 2017 u li hi mtella’ mill-Commonwealth Local
Governent Conferences (CLGC) u li ser tinżamm għall-ewwel darba f’Malta. It-tema tal-konferenza hi Fit for the Future: resources and capacity for effective local government. - Ir-Reġjun innota l-kontenut,
filwaqt li l-President Dr Samuel Azzopardi appella sabiex kulħadd jattendi għax bla dubju hi konferenza
interessanti ħafna u li qatt ma saret qabel ġewwa Malta.
69.4.7 E-mail u Stedina mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali(AKL) fejn tavża li l-Assoċjazzjoni qegħda
diġa taħdem fuq pubblikazzjoni ta’ magazine li ser jitqassam lill-Kunsilli Lokali kollha filwaqt li tistieden lil
dawk il-Kunsilli Lokali li jixtiequ jikkontribwixxu fil-publikazzjoni tiegħu billi jgħaddu l-informazzjoni ta’
attivitajiet li ser ikunu qegħdin itellgħu fil-lokalità tagħhom fiż-żmien tal-Milied - Ir-Reġjun innota l-kontenut.
69.4.8 E-mail mingħand ir-Regional Coordinator tal-Valletta 2018 Foundation fejn titlob li rapreżentant
tagħhom jiltaqa’ mar-Reġjun Għawdex biex jagħtu aktar informazzjoni preliminari bi tħejjija
għall-Konferenza Annwali li l-istess Fondazzjoni ser tkun qed torganiżża bejn it-22 u l-24 ta’ Novembru
2017 u li għaliha huma mistiedna jipparteċipaw ukolll l-istess Kunsilli Lokali u Reġjuni - Ir-Reġjun innota
l-kontenut u inkariga lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jistaqsi jekk jistax jiltaqa’ hu magħhom u imbagħad
jgħarraf b’dak li jkun intqal lir-Reġjun Għawdex hu.

69.5 Approvazzjoni tal-Pagamenti
69.5.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi talab lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jagħti spjega tal-pagamenti
li kienu qegħdin jiġi preżentati lir-Reġjun għall-approvazzjoni.
69.5.2 Wara l-ispjega sodisfaċenti li ngħatat mis-Segretarju Eżekuttiv fejn ġie imfisser kull ħlas rispettiv,
ir-Reġjun approva l-iskeda tal-pagamenti nru 52 li tammonta għal €25,302.42ċ kif annessa mal-minuti.
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69.6 Materji Oħra
69.6.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi, filwaqt li reġa’ fakkar kif fir-rigward tas-sejħiet
għall-Financial Controller li r-Reġjun Għawdex kien ippubblika b’rabta mal-Proġetti li għandu taħt
il-Programmi Interreg Europe u Interreg MED 2014-2020, ir-Reġjun fl-aħħar laqgħa kien qabel
mar-rakkomandazzjonijiet tal-Bord tal-Evalwaturi li l-kwotazzjoni għandha tingħata lill-kumpanija PKF
Malta għall-prezz ta’ €2580.00c VAT eskluża, filwaqt li l-offerta għandha tingħata lill-kumpanija RSM
Malta għall-prezz ta’ €3758.00c VAT eskluża, għarraf lill-membri preżenti li wara li s-Segretarju Eżekuttiv
kien ippubblika r-riżultat, ma kienx hemm appelli relatati u għalhekk qiegħed jitlob lill-membri preżenti jekk
għandux jiġi ffirmat il-kuntratt jew mod ieħor mal-offerenti magħżula – Il-membri stiednu lill-President u
lis-Segretarju sabiex jipproċedu bl-iffirmar ta’ dawn il-kuntratti rispettivi ġaladarba ma kienx hemm appelli.
69.6.2 B’rabta mal-istess proġetti, is-Segretarju Eżekuttiv informa lill-membri preżenti li wara li f’Lulju li
għadda ir-Reġjun kien infurmat li kienu diġa bdew il-preparamenti sabiex jinħarrġu offerti għall-ingaġġ
definit ta’ numru ta’ Esperti li joperaw fil-qasam tal-Enerġija kif ukoll ta’ Perit u ta’ Inġinier sabiex ikunu
jistgħu jaħdmu fuq dawk il-proġetti relatati mal-Enerġija, ir-Reġjun ġie sadanittant infurmat mill-Aġenzija
Pubblika Malta Intelligent Energy Management Agency (MIEMA) li d-diskussjonijiet mal-Ministeru għal
Għawdex sabiex flimkien mar-Reġjun Għawdex ikunu jiffurmaw parti mill-Gozo Development Agency li
twaqqfet apposta fi ħdan ir-Rejġjun Għawdex biex tamministra hi dawn il-Proġetti, donnhom ser jibqgħu
inkonklużi u li kawża ta’ hekk kif ukoll għax issa dieħel iż-żmien, l-istess MIEMA qegħdin jirrakkomandaw
u huma tal-parir li dawn l-esperti għandhom allura jiġu ngaġġati mar-Reġjun Għawdex bħala ħaddiema
tiegħu u li dawn jistgħu jkunu jew full-time jew part-time u b’kuntratt definit sat-tmiem tal-proġetti.
Wara diskussjoni interessanti fejn il-President ħass li għandu jintervjeni kemm-il darba sabiex jispjega
aktar ċertu dettalji importanti, il-membri qabblu li, ġaladarba kollox jispeċifika li dawk ingaġġati biex
jamministraw dawn il-proġetti ma jistgħux ikunu kollha ingaġġati bħala konsulenti wara sejħa għall-offerti
għax irid ikun hemm element ta’ ħaddiema li jridu bilfors jidhru li huma impjegati tar-Reġjun, ir-Reġjun
għandu jingaġġahom miegħu basta għal żmien definit u speċifiku li hu marbut biss mal-proġetti.
Għalhekk, il-membri inkarigaw lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jipproċedi bil-proċess ta’ ingaġġ ta’ dawn
l-ħaddiema skont il-proċeduri kif dettati mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali f’dawn iċ-ċirkustanzi
69.6.3 Is-Segretarju Eżekuttiv talab li jkun jista’ jressaq għall-approvazzjoni jew mod ieħor tar-Reġjun
applikazzjoni sabiex 96 siegħa mill-Vacation Leave tiegħu għas-sena 2017 jiġi trasferiti għas-sena 2018
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.
Wara li s-Segretarju Eżekuttiv spjega kif ma rnexxilux jieħu l-Vacation Leave intitolat għalih
fl-2017 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.
69.6.4 Rigward il-parteċipazzjoni tar-Reġjun Għawdex fil-Manifestazzjoni Kulturali u Enogastronomika
fil-Belt ta’ Cervia - Reġjun Emilia-Romagna fl-Italja - is-Segretarju Eżekuttiv informa lill-membri preżenti li
fl-aħħar ġranet qabel il-Festival ta’ din is-sena li nżamm bejn is-sebgħa(7) u l-għaxra(10) ta’ Settembru
2017, id-Diriġenti tal-Konfederazzjoni Għawdxija tal-Agrikultura u s-Sajd li kienu disposti li jitilgħu
bil-prodotti kellhom iħassru l-mawra tagħhom biss il-prodotti ttellgħu u ġew esebiti xorta waħda
mill-Kunsilliera tal-Kunsill Lokali Iż-Żebbuġ li kienu aċċettaw l-istedina tar-Reġjun li jattendu din is-sena.
Is-Segretarju Eżekuttiv għarraf lill-membri preżenti ukoll li, minħabba li din is-sena kienet prattikament
l-ewwel darba li r-Reġjun Għawdex kien qiegħed jipparteċipa verament f’din il-manifestazzjoni peress li
meta s-sena l-oħra kien attenda l-President tar-Reġjun kienu intbagħat ammonti ta’ melħ biss sabiex jiġu
esposti matul il-Festival, hu diġa tkellem ftit mal-Kunsilliera li attendew din is-sena u li mill-ftit
diskussjonijiet separati li kellu, kollox jindika li għalkemm hu Festival prestiġjuż u li jagħmel sens li
Għawdex jipparteċipa, hu importanti ħafna li dan il-proġett jiġi organizzat tajjeb sabiex jiġu sfruttati
s-suċċessi li jeżistu.
Għalhekk, informa lill-membri preżenti li għandhom jibdew taħdidiet mal-Kunsill Lokali Żebbuġ u b’mod
speċjali mal-Kunsilliera li attendew sabiex jiġu diskuss aktar fid-dettal dan il-proġett u l-futur tiegħu.
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69.6.5 Inqrat il-Position Paper tar-Reġjuni tal-Italja bl-isem The Future of Regional Cohesion Policy li
intbagħtet lir-Reġjuni membri kollha tal-Unjoni Ewropea.
69.6.6 Proġett ta’ Ġemellaġġ bejn il-Lokalità ta’ San Lawrenz u post fil-Gżira ta’ Krk bil-possibilità ta’
Ġemellaġġ ukoll bejn il-Gżira ta’ Għawdex u l-Gżira ta’ Krk fil-Kroazja – Minħabba li s-Sindku ta’ San
Lawrenz, is-Sur Noel Formosa, ma kienx preżenti għal-laqgħa, il-membri qabblu li din il-materja għandha
li tiġi diskussa f’laqgħa oħra li fiha jkun attenda s-Sindku tal-Lokalità.

Il-laqgħa ntemmet fit-8.40p.m. u ġiet aġġornata sine die.

IFFIRMATA

IFFIRMATA

_______________________

______________________

Dr. Samuel Azzopardi
President

George Refalo
Segretarju Eżekuttiv
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