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

70.1

70.1.1 Intqalgħet it-talba tal-bidu.
70.1.2 Il-President Dr Samuel Azzopardi fetaħ il-laqgħa billi ta’ merħba lill-membri preżenti fl-Uffiċċji
Reġjonali l-ġodda li ġew inawgurati nhar il-Ħadd, 29 ta’ Ottubru 2018 u b’mod partikulari fis-Sala l-ġdida li
ser tkun qegħda tospita ir-Reġjun Għawdex matul il-laqgħat u li bi qbil unanimu kienet isemmiet għal
Saverio Cassar (29.12.1746 – 16.12.1805) Arċipriet u Gvernatur Ġenerali ta’ Għawdex li nhar it-28 ta’
Ottubru 1798 kien ħareġ rebbieħ flimkien mal-poplu Għawdxi fuq il-qawwiet Franċiżi u li għall-ewwel
darba kien jeżisti l-Istat ta’ Għawdex, stat indipendenti minn Malta, taħt il-protezzjoni tar-Re ta’ Sqallija.
70.1.3 Wara li din l-akkoljenza storika għar-Reġjun Għawdex ġiet milqugħa b’applaws mill-membri
preżenti, għax dan hu l-ewwel Uffiċċju Reġjonali li r-Reġjun Għawdex kien qiegħed jopera minnu, inqraw
il-minuti tas-sitta u disgħin(69) Laqgħa u ġew approvati unanimanent.

70.2

Punti imqajjma mill-Minuti

70.2.1 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.
70.2.2 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 kien ġie mistieden jiffirma ftehim
mad-Dipartiment għall-Gvern Lokali u fil-preżenza tas-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali
l-Onor. Silvio Parnis, li bih il-Proġett kif propost mill-Kunsill Lokali Għarb u sottomess mir-Reġjun
Għawdex ikun jista’ jitwettaq skont il-pattijiet u l-kundizzjonijiet elenkati f’dan il-ftehim u li jridu jiġu
onorati mir-Reġjun Għawdex;



Inizjattiva Finanzjarja - Għoti mill-Ġdid ta’ Tarmak lill-Toroq fir-Responsabbiltà tal-Kunsilli Lokali –
fejn is-Segretarju Eżekuttiv bi pjaċir informa ukoll lill-membri preżenti li fl-istess okkażjoni
imsemmija aktar qabel, ir-Reġjun Għawdex kien ġie mistieden jiffirma Memorandum of
Understanding mad-Dipartiment għall-Gvern Lokali u fil-preżenza tas-Segretarju Parlamentari
għall-Gvern Lokali l-Onor. Silvio Parnis, li bih ir-Reġjun ser jingħata l-allokazzjoni riveduta ta’
€125,000; kif ukoll dwar il-fatt li d-Dipartiment kien laqa’ t-talba mressqa mir-Reġjun Għawdex
f’isem il-Kunsilli Lokali parteċipanti b’ittra datata 16 ta’ Ottubru 2017 sabiex jingħataw estensjoni
minħabba li kienu esprimew il-prokkupazzjoni tagħhom u saħħqu li għandu jingħata aktar żmien
sabiex jitlestew il-proġetti relatati kollha, u li din l-estensjoni kienet ingħatat filwaqt li kienet tesiġi
li dawn il-proġetti jridu jitlestew sa mhux aktar tard mit-28 ta’ Frar 2018;



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 u li huwa infurmat li għadha għaddejja l-evelwazzjoni tal-applikazzjonijiet rispettivi;



Proposti Baġit 2018 – fejn is-Segretarju Eżekuttiv għarraf lill-membri preżenti li b’rabta mat-talba
mressqa mir-Reġjun Għawdex għall-attenzjoni tal-Ministru tal-Finanzi u fejn intalbet
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 kummissjonat minnu sabiex
jiddawlu dawk il-partijiet mudlama riżultat ta’ dan il-proġett pilota, ir-Reġjun kien ġie mgħarraf
b’mod informali li ser jingħata parti mill-ammont rikjest iżda mhux kollu u li sal-lum id-Dipartiment
kien għadu ma ta’ l-ebda indikazzjoni ta’ kemm hu mistenni li ser ikun dan l-ammont biex
ir-Reġjun ikun f’pożizzjoni li jiddeċiedi kif jinqasam l-ammont bejn il-Kunsilli Lokali rispettivi;



It-trasferiment tar-Reġjun Għawdex għall-premises ġodda – fejn is-Segretarju Eżekuttiv għarraf
lill-membri preżenti li meta l-Kumpanija ta’ Periti li aġġudikaw l-Espressjoni ta’ Interess kienu ġew
avviċinati sabiex jiggwidaw ukoll lir-Reġjun dwar x’jonqos li jsir biex l-Uffiċċji Reġjonali jkunu
aċċessibbli għall-persuni bi bżonnijet differenti ukoll, il-Perit Stellini f’isem il-Kumpanija pArc kien
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ser jispezzjona l-Uffiċċji fil-ġranet li ġejjin u li kollox jindika li r-Reġjun ser ikun mitlub jissottometti
applikazzjoni sħiħa mal-Awtorità tal-Ippjanar minħabba s-sensitività tal-materja; Rigward ix-xiri ta’
għamara għall-Uffiċċji l-ġodda, is-Segretarju Eżekuttiv għarraf lill-membri preżenti li din il-materja
kienet ser tiġi diskussa aktar tard f’din il-laqgħa;


It-Trasferiment ta’ Ħaddiema mar-Reġjun Għawdex – fejn is-Segretarju Eżekuttiv bi pjaċir informa
lill-membri preżenti li wara r-Reġjun Għawdex flimkien mad-Direttur u s-Segretarju Permanenti fi
fi ħdan il-Ministeru għall-Ġustizzja, il-Kultura u l-Gvern Lokali kienu approvaw it-trasferiment
tas-Sur Vincent Xerri mar-Reġjun Għawdex, il-Ministeru għal Għawdex kien sussegwentament
ċeda ukoll lis-Sur Xerri nhar it-Tnejn 27 ta’ Novembru, 2017 u li għalhekk is-Sur Xerri kien beda
jaħdem mar-Reġjun Għawdex mill-istess ġurnata;



Ħatra ta’ Deputat Segretarju Eżekuttiv - fejn is-Segretarju Eżekuttiv informa lill-membri preżenti li
l-Ministru kien reġa’ approva l-estensjoni tal-Ħatra tas-Sinjura Miriam Attard bħala Deputat
Segretarju Eżekuttiv tar-Reġjun Għawdex b’effett mill-4 ta’ Ottubru 2017, filwaqt li r-Reġjun kien
ġie mistieden mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali sabiex kemm-il darba ma’ kienx hemm tibdil
fil-persuna nominata, l-istess persuna kienet ser tibqa’ meqjusa bħala il-persuna miżmuma
mir-Reġjun Għawdex biex isservi bħala Deputat Segretarju Eżekuttiv u għaldaqstant
id-Dipartiment kien ser imexxi din ir-rakkomandazzjoni lil-Ministru konċernat. Wara li s-Segretarju
Eżekuttiv informa lill-membri preżenti li hu kien diġa’ ikkomunika b’dan lis-Sinjura Attard li kienet
aċċettat mill-ġdid il-ħatra, il-membri qabblu li għalhekk in-nomina tas-Sinjura Attard bħala
Deputat Segretarju Eżekuttiv tar-Reġjun Għawdex għandha tinżamm.



Ippjanar u Akkumulu ta’ Vacation Leave 2017 – 2018 – fejn is-Segretarju Eżekuttiv informa
lill-membri preżenti li t-talbiet tiegħu li kienu ġew approvati ukoll mir-Reġjun asabiex 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 sat-tmiem is-sena 2017, kienu ġew approvati mid-Direttur
għall-Gvern Lokali.



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;



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;

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

70.3 Ħolqien tal-Gozo Development Agency
70.3.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi, wara li għamel referenza għall-minuti tal-laqgħa preċedenti li
kienu għadhom kif ġew approvati, informa lill-membri preżenti li r-Reġjun Għawdex kien qiegħed issa
jaffaċċja ħafna ostakli burokratiċi sabiex jingaġġa direttament miegħu numru ta’ esperti varji għal żmien
definit u b’konnessjoni biss mal-Proġetti li għandu taħt il-Programm Interreg MED 2014-2020, u li dan
id-dewmien kien eventwalment qiegħed jitfa’ f’riskju saħansitra l-parteċipazzjoni tal-istess Reġjun f’dawn
il-proġetti.
70.3.2 Filwaqt li fakkar ukoll kif fil-bidu tas-sena 2017, hekk kif kienu ġew approvati l-Proġetti rispettivi u
bdiet il-ħidma fuqhom, kienu ġew ukoll imnedija diskussjonijiet mill-Aġenzija Pubblika Malta Intelligent
Energy Management Agency (MIEMA) kemm mar-Reġjun Għawdex kif ukoll mal-Ministeru għal Għawdex
sabiex titwaqqaf formalment u legalment il-Gozo Development Agency wara li din kienet ġiet
oriġinarjament inħolqot biss biex f’isem ir-Reġjun tapplika għall-istess proġetti bit-tama ukoll li jekk dawn
il-proġetti jiġu approvati, eventwalment tiġi imwaqqfa formalment biex tamministra ukoll hi dawn il-Proġetti
bil-possibilità li tkun tista’ tingaġġa n-nies magħha kif ukoll tutilizza r-riżorsi umani
tal-membri/organizzazzjonijiet fi ħdanha, għarrafhom ukoll li l-istess diskussjonijiet kienu inbdew ukoll
mad-Diviżjoni tal-EU & International Affairs fi ħdan id-Diparitment għall-Gvern Lokali sabiex tiġi esplorata
u determinata il-legalità ta’ din l-Aġenzija.
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70.3.3 Għalhekk, il-President, filwaqt li informa lill-membri ukoll li kien biss riċentament li r-Reġjun kien
nfurmat li d-Dipartiment ma kienx sab xi oġezzjoni partikulari la għat-twaqqif ta’ din l-Aġenzija kif ukoll li
r-Reġjun Għawdex ikun membru fundatur tagħha u li titwaqqaf fi ħdanu, ir-Reġjun ħadem fuq it-tfassil ta’
statut li bih tkun tista’ titwaqqaf din l-Aġenzija formalment u legalment u minħabba li dan kien ukoll ingħata
lill-Avukat tar-Reġjun sabiex tevalwah u tagħti l-konklużjonijiet tagħha fuqu, dan l-istatut ġie eventwalment
finalizzat u llum qiegħed jitressaq għall-approvazzjoni jew mod ieħor fi ħdan ir-Reġjun.
70.3.4 Għaldaqstant, il-President Dr Samuel Azzopardi, stieden lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jaqra
l-istatut kif imfassal u finalizzat filwaqt li kemm-il darba ħass li għandu ukoll jintervjeni sabiex jispjega u
jiċċara ċertu punti għal benefiċċju tal-membri preżenti.
70.3.5 Wara li nqara l-istatut u saret diskussjoni pjuttost twila sabiex il-membri ikunu f’pożizzjoni aktar
komda li jiddeċiedu dwar it-twaqqif ta’ din l-Aġenzija, il-membri approvaw l-istatut u qabblu li din għandha
titwaqqaf legalment sabiex b’hekk il-proġetti preżenti u futuri tar-Reġjun Għawdex mhux biss jissoktaw kif
suppost imma ukoll jiġu esplorati proġetti oħra li jistgħu jsiru fil-futur bit-twaqqif ta’ din l-Aġenzija.
70.3.6. Il-membri qabblu ukoll li r-rapreżentanti tar-Reġjun Għawdex fuq din l-Aġenzija għandhom ikunu
l-President u s-Segretarju Eżekuttiv tar-Reġjun Għawdex u li għandhom ikunu awtomatikament
ir-rapreżentanti legali tal-Aġenżija ukoll skont ma jipprovdi Artiklu 14(1) tal-Avviż Legali Nru 320 tal-2011.
Ir-Reġjun approva ukoll li kif jitlestew il-proċeduri kollha u l-proġetti kollha jiġu approvati mill-Awtoritajiet
kompetenti sabiex eventwalment jgħaddu uffiċċjalment lill-GDA, għandu jinħoloq fond temporanju li
jgħaddi lil din l-Aġenzija li minnu jkunu jistgħu jitħallsu l-ispejjeż kollha inizzjali b’konnessjoni mal-Proġetti,
kif ukoll li r-Reġjun għandu japplika sabiex jikkwalifika għall-fondi ta’ ko-finanzjament kif offruti lir-Reġjuni
u l-Kunsilli Lokali mill-Gvern Ċentrali bil-kundizzjoni li s-somom li jkun ħareġ ir-Reġjun, minbarra l-fondi ta’
ko-finanzjament mogħtija lir-Reġjun Għawdex, iridu jiġu rifużi wara li jsir ir-rimbors tal-ispejjeż
amministrattivi mill-proġetti rispettivi. Fil-każ tal-ispejjeż relatati mal-pagi tal-impjegati preżenti u futuri
tar-Reġjun Għawdex, il-membri qabblu li r-rifużjoni għandha tinqasam bejn ir-Reġjun Għawdex u l-GDA
abbażi tal-ammont ta’ siegħat li jkunu ġew iddedikati mill-impjegati rispettivi għall-proġetti u li dawn
tal-aħħar biss għandhom imorru fil-fond tal-GDA u bil-bqija jingħataw lir-Reġjun Għawdex.
70.3.7 Fl-aħħar il-President Dr Samuel Azzopardi, filwaqt li rrimarka li hu jinsab ukoll infurmat li t-taħdidiet
mal-Ministeru għal Għawdex sabiex jifforma parti mill-Aġenzija kienu għadhom għaddejjin xorta waħda u
li l-Aġenzija kellha tiġi mwaqqfa bejn ir-Reġjun Għawdex u l-Aġenzija Pubblika MIEMA biss sempliċament
minħabba li l-ingaġġ tal-esperti sabiex jaħdmu fuq il-proġetti tar-Reġjun kienu waslu fi sqaq, stieden ukoll
lill-membri preżenti sabiex kemm-il darba jixtiequ huma ukoll jutillizzaw din l-Aġenzija biex jesploraw u
jisfruttaw proġetti futuri fil-lokalità tagħhom b’ko-finanazjament mill-Unjoni Ewropea, sabiex kemm-il darba
huma interessati, kienu qegħdin jiġu mistiedna jingħaqqdu huma ukoll bħala membri fi ħdan l-Aġenzija li
hi miftuħa għal kulħadd.
70.3.8 Wara diskussjoni oħra interessanti fejn numru ta’ membri esprimew l-interess li jiffurmaw parti
mill-Gozo Development Agency, ġie deċiż li jkun aktar għaqli jekk l-Aġenzija Pubblika MIEMA torganizza
laqgħa ta’ informazzjoni miftuħa għal kulħadd inkluż il-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex bil-għan li jingħata aktar
tagħrif dwar il-funzjonijiet u l-ħidma ta’ din l-Aġenzija u kif huma bħala membri jkunu jistgħu jaħdmu
magħha kif ukoll jisfruttaw ir-riżorsi umani tagħha u tal-organizzazzjonijiet/membri l-oħra fi ħdanha.
70.3.9 Għalhekk, il-membri preżenti nkarigaw lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jinforma b’din ix-xewqa
lill-Aġenzija MIEMA sabiex tinżamm din il-laqgħa mitluba biex fiha jingħata it-tagħrif mitlub filwaqt li jkunu
jistgħu jistaqsu dak kollu li jixtiequ qabel ma jissieħbu huma ukoll fil-Gozo Development Agency.

70.4 Ċelebrazzjonijiet Jum Għawdex 2017
70.4.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi filwaqt li faħħar l-attivitajiet li saru din is-sena b’rabta
maċ-ċelebrazzjonijiet ta’ Jum Għawdex u li għal darb’oħra reġgħu inżammu taħt il-Patroċinju Distint
tal-E.T. il-President ta’ Malta u li attendiet għalihom l-Eċċellenza Tagħha Marie-Louise Coleiro Preca
President, kif ukoll għall-ewwel darba dawn iċ-ċelebrazzjonijiet inżammu fuq jumejn filwaqt li ġie
inawgurat l-Uffiċċju Reġjonali l-ġdid, ma setax ma jerġax jirrimarka l-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 ċ-ċelebrazzjonijiet ta’ Jum Għawdex mhux biss
kienu qegħdin jiġu ċċelebrati fuq jumejn, 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
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b’sagrifiċċju finanzjarju mhux ftit minkejja l-predikament finanzjarju mhux żgħir li għandu r-Reġjun u
filwaqt li l-applikazzjoni tar-Reġjun għall-fondi kulturali kienet reġgħet ġiet għal darb’oħra rifjutata aktar
kmieni din is-sena.
70.4.2 Il-President kompla ukoll, billi informa lill-membri preżenti li għalkemm kien ġie deċiż li
għall-Kunċert fl-Okkażjoni ta’ Jum Għawdex ta’ din is-sena kellu jkun mistieden il-Kor Gaulitanus ta’
Maestro Colin Attard kif maqbul mill-membri fl-aħħar laqgħa, minħabba mpenji oħra fil-viċin, dan ma kienx
aċċetta li jtellà l-Kunċert hu u li eventwalment kienet ġiet mistiedna tieħu sehem minflok il-Gozo Youth
Wind Band taħt id-direzzjoni tas-Surmast u Fundatur Maestro Joseph Grech li fi ftit jiem kien kapaċi jtellà
Kunċert varjat u sabiħ għall-okkażjoni. Hu informa lill-membri preżenti ukoll li għat-Tberik tal-Uffiċċju
Reġjonali l-ġdid kien ġie mistieden jattendi l-Eċċelenza Tiegħu Mons Mario Grech, Isqof tad-Djoċesi ta’
Għawdex u li minħabba mpenji f’Ruma ma setax jattendi u bħala rapreżentant tiegħu fl-assenza tiegħu
kien bix-xieraq intbagħat Mons Dr Joseph Bezzina, Storiku u Arkivista tal-Arkivju Nazzjonali ġewwa
Għawdex u li ħadem ħafna sabiex fit-28 ta’ Ottubru ikun imfakkar bħala Jum Għawdex, kif ukoll sabiex
jitwaqqaf Monument f’ġieh Saverio Cassar ġewwa Pjazza Indipendenza-It-Tokk, Victoria, Għawdex.
70.4.3 Wara diskussjoni qasira fejn il-President semma’ ukoll kif sadanittant Mons. Dr Joe Vella Gauċi
kien ġie kkonfermat Chairman tal-Kumitat Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali u Reġjonali u li għalhekk wieħed
jittama’ li jerġgħu jissoktaw it-tentattivi 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,
is-Segeretarju Eżekuttiv informa lill-membri preżenti li matul l-attività tal-Ħadd, numru ta’ mistednin kienu
ssuġġerewlu sabiex għas-sena d-dieħla li taħbat il-220 Anniversarju minn meta Għawdex ġie meħlus
mill-Franċiżi, jittella’ d-dramm jew partijiet mir-Rumanz ‘Il-Qassis li rebaħ’, kitba tas-Sur George Scicluna.
70.4.4 Għalhekk, wara diskussjoni oħra qasira, il-membri qabblu li s-Segretarju għandu jagħmel
diskussjonijiet preliminari mal-Gozo Creative Theatre Club minħabba li l-Fundatur tiegħu, is-Sur George
Mizzi kien diġa’ tella’ dan id-dramm f’Teatru ewlieni ġewwa l-Belt Victoria fil-passat, sabiex ir-Reġjun ikun
f’pożizzjoni aktar komda li jiddeċiedi jew mod jekk din il-proposta tistax titwettaq u ssir realta’ jew mod
ieħor, jiddependi s’intendi minn dak kollu li din l-organizzjoni tirrikjedi.

70.5 Korrispondenza
Tressqet Korrispondenza mingħand:
70.5.1 E-mail mingħand id-DG Environment fi ħdan il-Kummissjoni Ewropea fejn b’dispjaċir tinforma
lir-Reġjun Għawdex li l-applikazzjoni sottomessa minnu b’rabta mal-interess li jkunu parteċipi fil-proġett
b’rabta mal-Pakkett ta’ Ekonomija Ċirkulari li ġie adottat mill-Kummissjoni Ewropea u li bih jiġu mgħejjuna
n-negozzji u l-konsumaturi Ewropej biex jagħmlu t-tranżizzjoni għal ekonomija aktar b'saħħitha u aktar
ċirkulari fejn ir-riżorsi jintużaw b'mod aktar sostenibbli, ma ġietx milqugħa għax kien hemm rispons qawwi
ħafna u kien impossibbli li jaċċettaw kull applikazzjoni - Ir-Reġjun innota l-kontenut filwaqt li esprima
d-diżappunt tiegħu għal dak li ġara għax iħossu li hemm ħtieġa kbira li n-negozzji Għawdxin jkunu dejjem
infurmati fil-ħin bl-iżviluppi ekonimiċi li jkunu qegħdin iseħħu fl-Unjoni Ewropea sabiex ħadd ma jibqa’ lura,
u li kien proprju għal dan il-għan li ir-Reġjun kien oriġinarjament applika.
70.5.2 E-mail u Stedina mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali(AKL) datata 8 ta’ Novembru 2017, fejn tavża
li l-Assoċjazzjoni qegħda ġentilment tistieden lis-Sindki, Viċi-Sindki, Kunsillieri u Segretarji Eżekuttivi
għar-Riċeviment tal-Milied li din is-sena ser jinżamm nhar il-Ħamis, 28 ta’ Diċembru 2017 ġewwa l-Palazz
Verdala, Il-Buskett - Ir-Reġjun innota l-kontenut.
70.5.3
E-mail mingħand il-Gozo Regional Committee – MCESD fejn tistieden lill-membri u
l-organizzazzjonijiet li jirrapreżentaw sabiex jissottomettu suġġetti li jixtiequ li jiġu diskussi fi ħdan l-istess
Kumittat matul is-sena 2018 - Ir-Reġjun innota l-kontenut, filwaqt li l-President Dr Samuel Azzopardi
appella sabiex dawk il-membri jew Kunsilli Lokali li għandhom xi proposta f’dan ir-rigward sabiex
jgħadduha lis-Segretarju Eżekuttiv ħalli eventwalment jgħaddiha lil dan il-Kumitat.
70.5.4 Ċirkulari Nru 34/2017 maħruġa mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali fejn qegħdin jingħataw
id-dettalji tal-allokazzjoni finanzjarja għas-sena 2018 tal-Kunsilli Lokali rispettivi – Ir-Reġjun innota
l-kontenut, filwaqt li l-President Dr Samuel Azzopardi informa lill-membri preżenti li għal darb’oħra
r-Reġjuni ġew esklużi u tħallew mingħajr allokazzjoni finanzjarja.
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70.5.5 E-mail mingħand id-Dipartiment għall-Gvern Lokali datata 27 ta’ Novembru 2017 fejn iħabbru li
l-European Committee of the Regions(CoR) li tiegħu r-Reġjun hu rapreżentat mill-President Dr Samuel
Azzopardi u s-Sur Joseph Cordina, qegħdin jippromwovu u joffru kors qasir on-line ‘How to make the
most of EU resources for regions and cities’ u li dan minbarra li hu bla ħlas, il-Kunsilli Lokali qegħdin jiġu
mistiedna jipparteċipaw u japplikaw għax dan il-kors ser jibda fil-15 ta’ Jannar 2018 - Ir-Reġjun innota
l-kontenut, filwaqt li l-President Dr Samuel Azzopardi inkariga lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jgħaddi din
l-informazzjoni għall-attenzjoni mill-ġdid tal-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex filwaqt li appella sabiex dawk
il-Kunsilli Lokali interessati jinkoraġġixxu aktar nies fi ħdan il-lokalità tagħhom sabiex japplikaw huma
ukoll.
70.5.6 E-mail u Ċirkulari AKL 104/2017 mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali(AKL) datata 28 ta’ Novembru
2017, fejn filwaqt li tinkludi Newsletter maħruġa mill-European Direct Information Centre (EDIC) dwar
ir-rebħ tal-European Prize 2017, tistieden lill-Kunsilli Lokali sabiex jipparteċipaw billi jissottomettu
l-applikazzjoni tagħhom għal dan il-Premju prestiġjuż sal-15 ta’ Jannar 2018 - Ir-Reġjun innota l-kontenut
filwaqt li inkariga lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jerġa’ jibgħat din l-email lill-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex
għall-attenzjoni tagħhom.
70.5.7 E-mail mingħand il-Gozo Regional Committee – MCESD fejn tistieden lill-membri u
l-organizzazzjonijiet li jirrapreżentaw sabiex jiddiskutu d-Dokument ‘Integrated Territorial Development
Strategy for Gozo 2017 – 2020’ li ġie imniedi mis-Segretarjat Parlamentari għall-Fondi Ewropej u Djalogu
Soċjali flimkien mal-Ministeru għal Għawdex, u li bħalissa għaddejja konsultazzjoni pubblika dwaru Ir-Reġjun innota l-kontenut, filwaqt li l-President Dr Samuel Azzopardi stieden lill-membri preżenti sabiex
kemm f’isimkom kif ukoll f’isem il-Kunsill Lokali rispettiv tagħhom, iressqu l-proposti tagħhom għal dan
id-dokument sabiex jiġu diskussi u approvati jew mod ieħor fil-Laqgħa tar-Reġjun Għawdex li jmiss.
70.5.8 E-mail u Stedina mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali(AKL) datata 21 ta’ Diċembru 2017, fejn tavża
filwaqt li tistieden lis-Sindki, Viċi-Sindki, Kunsillieri sabiex jingħaqdu magħha għal bdil ta’ Awguri
mal-President tar-Repubblika ta’ Malta, l-Arċisqof ta’ Malta, il-Prim Ministru ta’ Malta u l-iSpeaker
tal-Kamra tar-Rapreżentanti nhar l-Erbgħa, 27 ta’ Diċembru 2017 u mal-Kap tal-Oppożizzjoni nhar is-Sibt
23, ta’ Diċembru 2017 - Ir-Reġjun innota l-kontenut.

70.6 Approvazzjoni tal-Pagamenti
70.6.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi talab lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jagħti spjega tal-pagamenti
li kienu qegħdin jiġi preżentati lir-Reġjun għall-approvazzjoni.
70.6.2 Wara l-ispjega sodisfaċenti li ngħatat mis-Segretarju Eżekuttiv fejn ġie imfisser kull ħlas rispettiv,
ir-Reġjun approva l-iskeda tal-pagamenti nru 53 li tammonta għal €32,569.77ċ kif annessa mal-minuti.

70.7 Materji Oħra
70.7.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi filwaqt li fakkar lill-membri li nhar it-Tlieta 5 ta’ Diċembru 2017
l-Awditur Ġenerali kien għadda r-Rapport tiegħu dwar il-Ħidma tal-Gvern Lokali lill-iSpeaker tal-Kamra
tar-Rapreżentanti u li dan tpoġġa fuq il-Mejda tal-Kamra u għadaqstant sar dokument pubbliku, informa
lill-membri preżenti kif ir-Reġjun Għawdex jissemma’ fi tlett okkażjonijiet f’dan ir-rapport li huma;
fis-Sommarju tar-Rapport f’paġna 7, fejn jingħad li r-Reġjun Għawdex naqas li jissottomtti il-Financial
Statements għas-sena 2016 sal-aħħar ċans mogħti mill-Awditur Ġenerali li hu Ottubru 2017; it-tieni darba
meta jsir aċċenn għall-Proġett tad-Dwal tat-Toroq f’paġna 28, fejn jingħad li mir-Reġjuni kollha, ir-Reġjun
Għawdex biss kien ġie mgħoddi r-responsabbiltà tad-dwal tat-toroq grazzi għall-proġett pilota immexxi
mis-Sustainable Energy & Water Conservation Unit(SEWCU) b’ko-finanzjament mill-Unjoni Ewropea u li
dan il-proġett ma kienx implimentat b’suċċess tant li intalab aktar finanzjament għalih mingħand il-Gvern
Ċentrali; u it-tielet darba meta meta jsir aċċenn għall-Inizzjattivi Finanzjarji għar-Reġjuni fejn jingħad li
r-Reġjun Għawdex flimkien mar-Reġjuni l-oħra kienu ibbenefikaw minn Inizjattiva Finanzjarja speċifika
għalihom sabiex ifasslu Pjan Ekonomiku, Soċjali u Ekonomiku għar-Reġjun rispettiv tagħhom u li r-Reġjun
Għawdex kien issottometta Pjan preliminari u l-Pjan imma għadu ma ngħatax il-fondi assoċċjati miegħu.
Għaldaqstant, is-Segretarju Eżekuttiv intalab jagħti spjegazzjoni ta’ dan kollu.
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Is-Segretarju Eżekuttiv filwaqt li fakkar kif kien biss f’Lulju li għadda li r-Reġjun kien approva l-Financial
Statements għas-sena 2016 minħabba li dawk tal-2015 kienu ġew approvati fi Frar li għadda ukoll
minħabba li ma kienx sar Interim Audit mal-bidla tas-Segretarju Eżekuttiv, informa lill-membri preżenti li
l-awditjar fuqhom kien għadu għaddej u li għadhom ma humiex konklużi u li kien għalhekk li dawn ma
kienux intbagħtu għand l-Awditur Ġenerali sal-aħħar data possibbli. Riġward it-tieni aspett is-Segretarju
ma kellux aktar xi jżid għax kien diġa ingħata aġġronament dwar din il-materja fil-bidu tal-laqgħa. Filwaqt li
għat-tielet aspett is-Segretarju Eżkuttiv informa lill-membri preżenti li kien biss riċentament li
d-Dipartiment għarrfu sabiex jissottometti l-proġetti approvati mir-Reġjun b’rabta mal-Pjan Ekonomiku,
Soċjali u Ekonomiku tar-Reġjun kif ukoll tal-estimi finanzjarji tagħhom sabiex id-Dipartiment għall-Gvern
Lokali ikun f’pożizzjoni li jgħaddi l-finanzjament rispettiv lir-Reġjun Għawdex u li dan għadu qiegħed jiġi
imfassal.
70.7.2 Il-President Dr Samuel Azzopardi għarraf lill-membri preżenti li r-Reġjun Għawdex kien irċieva
l-invit biex għal darb’oħra jerġa’ jipparteċipa fil-Festival des Lycéens et Apprentis – European Orchesta –
Région Aquitane peress li ser jerġa’ jiġi organizzat bejn it-tlettax(13) u d-dsatax(19) ta’ Mejju 2018.
Filwaqt li fakkar kif f’Lulju li għadda kienu inbdew ukoll kuntatti mal-organizzaturi peress li kienu qegħdin
jiġu kkunsidrati ħafna proposti għall-futur ta’ dan il-Festival fosthom li jiġu sfruttati fondi oħra mill-Unjoni
Ewropea taħt xi programm partikulari ieħor, bi pjaċir ħabbar ukoll li l-applikazzjoni mibgħuta f’isem
r-Reġjuni applikanti kollha sabiex dan il-proġett jintagħżel jipparteċipa taħt il-Programm Erasmus+ kienet
ġiet aċċettata u għaldaqstant wieħed jittama’ ukoll li dan jista’ eventwalment iwassal biex għall-edizzjoni
tal-Festival tas-sena 2018 jingħataw xi fondi lill-parteċipanti kif ukol li fil-futur l-istess Festival jibda jiġi
organizzat ukoll fir-Reġjuni parteċipanti inkluż ġewwa Għawdex.
Wara diskussjoni interessanti fejn għall-benefiċċju ta’ dawk il-membri li ma tantx ilhom membri tar-Reġjun
Għawdex ġiet spjegata mill-ġdid l-importanza tal-parteċipazzjoni ta’ studenti promettenti fil-qasam
mużikali Għawdxin f’dan l-avveniment annwali uniku fejn numru ta’ mużiiċisti żgħażagħ minn Reġjuni
differenti tal-Ewropa jingħaqdu sabiex jiffurmaw l-European Youth Orchestra, ir-Reġjun iddeċieda li
għall-edizzjoni tas-sena d-dieħla jerġa’ jipparteċipa u li għandu jerġa’ jinħatar s-Surmast Mark Gauci
sabiex jagħmel l-auditions biex eventwalmwnt jintgħażlu l-mużiċisti żgħażagħ li ser jirrapreżentaw
lir-Reġjun Għawdex f’Mejju 2018 ġewwa Aquitane fi Franza.
70.7.3 Kif kien intimat aktar kmieni matul il-laqgħa, is-Segretarju Eżekuttiv, is-Sur George Refalo, informa
lill-membri preżenti li wara li kien ġie stabbilit mill-katalgi miġbura t-tip ta’ għamara li tixraq l-aktar
għall-Uffiċċji Reġjonali l-ġodda, instab li l-uniku stabbilimenti li jimportaw f’Malta din it-tip ta’ għamara li
inzertat tiġi prodotta fil-Polonja mill-Kumpanija B.M Office Furniture Factory huma s-Sur Reuben Micallef
minn Ħal-Qormi, Malta, il-Kumpanija Newline Living Concept u l-Aġent f’Malta ta’ Kumpanija oħra
Pollakka Quick Turtle.
Għalhekk, wara diskussjoni interessanti fejn intwerew is-settijiet ta’ għamara li l-aktar dehru idonji
għall-Uffiċċji Reġjonali u li deher li hemm qbil fuqhom, filwaqt li ngħatat indikazzjoni ukoll ta’ kemm bejn
wieħed u ieħor kien qiegħed jiġi previst li ser jiġu stmati lir-Reġjun, ġie deċiż li għandhom jintalbu
l-kwotazzjonijiet finali mingħand dawn il-Kumpaniji rispettivi sabiex ir-Reġjun Għawdex ikun f’pożizzjoni
aktar komda li jiddeċiedi mingħand liema Kumpanija jew Kumpaniji għandha tinxtara l-għamara li
intgħażlet, sabiex ir-Reġjun ifittex jordna l-għamara l-ġdida ħalli tissokta l-ħidma tar-Reġjun minn dawn
l-Uffiċċji Reġjonali l-ġodda mill-aktar fiss possibbli.
70.7.4 Is-Segretarju Eżekuttiv għarraf lill-membri preżenti ukoll li ssa li r-Reġjun Għawdex diġà qiegħed
jopera mill-Uffiċċji Reġjonali l-ġodda, kif ukoll ingħaqad mal-istaff tar-Reġjun is-Sur Vincent Xerri, kienet
qegħda tinħass il-ħtieġa li tinxtara photocopier/scanner/printer minħabba li r-Reġjun qatt ma kellu għax
fil-passat kien juża dik tal-Kunsill Lokali Citta Victoria u fil-preżent qiegħed jinqeda b’apparat ġentilment
misluf minn sid il-post, is-Sur Daniel Galea, kif ukoll Laptop għall-President tar-Reġjun u ieħor
għas-Sur Vincent Xerri flimkien ma’ External Hardisk li jservi ta’ backup komuni għall-ħaddiema kollha kif
ukoll shredder tal-karti.
Wara diskussjoni qasira fejn is-Segretarju Eżekuttiv infurmahom li hu kien diġà ġabar tlett kwotazzjonijet
mingħand stabbilimenti varji, il-membri qablu li dawn għandhom jinxtraw mingħand l-irħass offerent.
70.7.5 Il-President Dr Samuel Azzopardi, informa lill-membri preżenti li fuq suġġeriment imressaq
mis-Sur Franco Ciangura, hu jaqbel u jħoss li ssa li r-Reġjun Għawdex għandu għall-ewwel darba
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mit-twaqqif tiegħu Uffiċċju Reġjonali, għandu jkollu ukoll Monument li fih ikunu rapreżentati l-Kunsilli
Lokali kollha ta’ Għawdex.
Wara li s-Sur Ciangura ġie mistieden jagħti l-intervent tiegħu fuq din il-proposta, kif ukoll is-Segretarju
Eżekuttiv semma’ kif hu bil-kunsens tal-President Dr Samuel Azzopardi kien diġa’ indaga dwar
x’’possibiltajiet jeżistu li xi darba r-Reġjun Għawdex iwaqqaf monument jew fil-foss taċ-Ċittadella
minħabba li hemm l-armi varji kollha li Għawdex kellu matul il-medda taż-żminijiet jew fuq ir-Ravelin li
jinsab fil-quċċata tat-Telgħa tal-Belt biswit il-Visitors Centre qabel l-entratura taċ-Ċittadella, u li mhux biss
ma kienx jidher li hemm oġġezzjoni partikulari imma pjuttost interess u entużjażmu sabiex dan jitwaqqaf,
il-membri preżenti qabblu li r-Reġjun Għawdex għandu jressaq it-talba tiegħu liċ-Cittadella Management
Committee għall-approvazzjoni jew mod ieħor sabiex iwaqqaf Monument fuq wieħed miż-żewġ postijiet
imsemmija fiċ-Ċitaddella b’kollaborazzjoni sħiħa ma’ dan l-istess Kumitat kemm dwar id-daqs, l-għamla,
it-tnedija ta’ kompetizzjoni għad-disinn kif ukoll l-għażla tad-disinn u t-twaqqif tal-monument rispettiv.
70.7.6 Il-President Dr Samuel Azzopardi, filwaqt li għarraf lill-membri preżenti li r-Reġjun għadu ma rċieva
l-ebda risposta mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali għall-ittra mibgħuta mir-Reġjun f’isem il-Kunsilli Lokali
ta’ Għawdex fejn kienu qegħdin għal joġġezzjow għall-fatt li, bis-saħħa ta’ Ċirkulari Numru 21/2017 datata
14 ta’ Awwissu 2017 u maħruġa mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali, kienet għal darb’oħra reġgħet tnediet
l-iskema - Inizjattiva dwar Restawr ta’ Postijiet Storiċi 2017 li kienet speċifikament riservata biss
għall-Kunsill Lokali li hemm f’Malta u teskludi għal kollox il-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex kollha, informa
lill-membri preżenti li fl-aħħar ta’ Ottubru 2017 kienet tħabbret Skema ta’ Restawr ta’ Postijiet Pubbliċi
mill-Ministeru għal Għawdex u li kienet għalqet fl-ewwel ta’ Diċembru u li kollox jindika li wisq probabli
kien għalhekk il-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex kienu reġgħu ġew għal darb’oħra esklużi minħabba li kienu
qegħdin jiġu offruti skema simili mill-Ministeru għal Għawdex.
Wara diskussjoni oħra interessanti fejn issemmew xi defiċjenzi fl-iskema kif imħabbra fl-istess skema,
il-membri filwaqt li reġgħu oġġezzjonaw għal fatt li dan jidher li reġa’ rrepeta ruħu din id-darba
mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali meta ħabbar Inizzjattivi riservati biss għall-Kunsilli Lokali Maltin
bil-konsegwenza li qegħda allura ssir diskriminazzjoni, sempliċament għax il-Ministeru għal Għawdex kien
qiegħed joffri skemi simili jew l-istess, iddeploraw dan l-aġir kull meta ssir din it-tip ta’ distinzjoni reġjonali.
70.7.7 Il-President Dr Samuel Azzopardi, filwaqt li għamel referenza għar-rapport dwar ir-Riforma
fir-Reġjuni li fuq talba tal-Assoċċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali hu kien involut bis-sħiħ fil-kumpilazzjoni tiegħu
u li kien tressaq għad-diskuss fl-aħħar laqgħa tal-istess Assoċċjazzjoni, stieden lill-membri preżenti sabiex
kull minn għandu xi proposta li jħoss li għandha tiġi diskussa, sabiex jagħmel dan minħabba li kollox
jindika li d-diskussjonijiet dwaru ser jitkomplew fil-laqgħa tal-Assoċċjazzjoni li jmiss.
70.7.8 Inqara r-Rapport tal-aħħar Laqgħa li nżammet fil-Belt ta’ Brussel, il-Belġju, fir-Rapreżentanza
tal-Istat tal-Lower Saxony tal-Ġermanja b’rabta mal-Inizzjattiva dwar il-Finanzjament tar-Reġjuni wara
l-2020 u li intbagħat lir-Reġjuni membri kollha tal-Unjoni Ewropea sabiex jaġġornawhom filwaqt li jħajjru
aktar Reġjuni jissieħbu.
70.7.9 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-8.35p.m. u ġiet aġġornata sine die.
Wara kien hemm skambju tal-Awguri għas-Sena l-ġdida 2018 bejn il-Membri preżenti.
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