Reġjun Għawdex
Laqgħa Nru 71/2018

Minuti tal-wieħed u sebgħin laqgħa tal-Kumitat Reġjonali Għawdex li saret fis-Sala Saverio Cassar
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Qari, kunsiderazzjoni u approvazzjoni tal-Minuti tal-laqgħa preċedenti

71.1

71.1.1 Il-Laqgħa bdiet fis-7.15p.m. Intqalgħet it-talba tal-bidu. Inqraw il-minuti tas-sebgħin(70) Laqgħa u
ġew approvati unanimanent.

71.2

Punti imqajjma mill-Minuti

71.2.1 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.
71.2.2 Peress li ma kienx hemm punti imqajjma mill-membri preżenti, is-Segretarju Eżekuttiv,
is-Sur George Refalo informa lill-membri preżenti bl-aġġornamenti li kien hemm fir-rigward:


Twaqqif tal-Gozo Development Agency(GDA) – fejn is-Segretarju Eżekuttiv bi pjaċir informa
lill-membri preżenti li fit-tnejn(2) ta’ Jannar 2018, l-ewwel jum tax-xogħol tas-sena, ġie iffirmat
il-kuntratt li bih il-GDA ġiet imwaqqfa bħala Fundazzjoni Pubblika bejn ir-Reġjun Għawdex u
l-Aġenzija Pubblika Malta Intelligent Energy Management Agency (MIEMA);



Parteċipazzjoni fl-edizzjoni ta’ din is-sena tal-Youth European Orchestra – Festival des Lycéens
et Apprentis – European Orchesta – Région Aquitane – fejn is-Segretarju Eżekuttiv għarraf
lill-membri preżenti li l-auditions biex eventwalmwnt jintgħażlu l-mużiċisti żgħażagħ li ser
jirrapreżentaw lir-Reġjun Għawdex f’Mejju 2018 ġewwa Aquitane fi Franza kienu nżammu nhar
is-Sibt 3 ta’ Frar 2018 ġewwa s-Sala tal-Uffiċċju Reġjonali l-ġdid u li attendew sitt(6) studenti li
jippromettu ħafna u li minħabba l-eżamijiet kollox jindika li erba’(4) studenti minnhom ser
jipparteċipaw fl-edizzjoni ta’ din is-sena, li huma żewġ studenti tal-vjolin mil-Lokalita tax-Xagħra,
student ieħor tal-vjolin mil-Lokalità tal-Fontana, u studenta oħra li hi kantanta mill-Belt Victoria.
Hu għarrafhom ukoll li sadanittant ir-Reġjun Għawdex kien informa lill-Kunsilli Lokali rispettivi
sabiex jiddeċiedu huma l-ewwel jekk humiex disposti jew mod ieħor li jħallsu l-ispejjeż tal-biljett
tal-ajru tal-istudent/i li intgħażlu sabiex wara dan l-eżitu l-istudenti rispettivi jkunu nfurmati
formalment jekk ġewx magħżula jew mod ieħor sabiex jirrapreżentaw lir-Reġjun Għawdex f’dan
il-Festival prestiġjuż fi Franza, u li għalih din is-sena kull Kunsill parteċipanti kien ser jingħata
rifużjoni ta’ €275 grazzi għall-fatt li dan il-proġett ikkwalifika ukoll għall-fondi taħt il-program
Erasmus+;



Inizjattiva Finanzjarja - Local Government Culture Fund 2018-2020 - Tieni Sejħa – fejn
is-Segretarju Eżekuttiv b’dispjaċir informa lill-membri preżenti li l-applikazzjoni sottomessa
mir-Reġjun Għawdex ma kwalifikatx. Wara mument ta’ tensjoni fejn numru ta’ membri esprimew
l-istess reazzjoni u diżappunt għax l-applikazzjonijiet sottomessi mill-Kunsilli Lokali tagħhom jew
ma kkwalifikawx jew ingħataw anqas allokazzjoni għall-istess attivitajiet minn snin preċedenti,
proprju fis-sena li fiha l-pajjiż kollu qiegħed jintalab jiċċelebra il-Belt Kulturali Ewropea, kif ukoll
għat-tlett snin li ġejjin, bil-konsegwenza li ġewwa Għawdex mhux biss mhux sejrin jiżdiedu
l-Attivitajiet Kulturali kif ikun mistenni minn sena għall-oħra, imma saħansitra hu stmat li ser
jonqos il-livell tal-attivitajiet li ser jittellgħu minħabba li naqset ukoll l-allokazzjoni mogħtija
għall-istess attivitajiet, ir-Reġjun Għawdex, b’solidarjetà sħiħa mall-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex, u
in konjizzjoni tal-fatt li numru ta’ Kunsilli Lokali kienu ġew mgħarrfa li fir-rigward tal-applikazzjoni
sottomessa minnhom għas-snin 2019 u 2020 għadhom iridu jingħataw risposta tal-allokazjoni li
ser tingħatalhom, iddeċieda li għandu jikteb lid-Dipartiment għall-Gvern Lokali fejn filwaqt li
jirrakkomanda li l-applikazzjonijiet sottomessi kemm mir-Reġjun Għawdex kif ukoll mill-Kunsilli
Lokali ta’ Għawdex, jerġgħu jiġu riveduti bit-tama li tal-inaqas tikkwalifika attività waħda minn kull
Lokalità, kemm-il darba dan mhux possibbli, għandu jiġi rakkomandat ukoll li jinħarġu numru ta’
skemi oħra li bihom kull Kunsill Lokali ġewwa Għawdex jingħata l-opportunità li jorganizza
tal-inqas attività waħda u ta’ livell kull sena ġewwa l-Lokalità tiegħu, minħabba li f’ċertu lokalitajiet
ser tkun qegħda parattikament tiġi ċelebrata biss matul is-sena l-festa tar-raħal, kif ukoll għax
tlett snin oħra huma wisq ‘il bogħod u kif jaf kulħadd, il-poplu dawn l-attivitajiet kulturali mtella’
mill-Kunsill Lokali sar mhux biss jistennihom imma ukoll jippretendihom bi dritt daqs kull servizz
ieħor mogħti fil-lokalità għax bihom iħossu ukoll kburi u onorat ġaladaraba jkunu jagħmlu ġieh
lil-Lokalità tiegħu;
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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’ Jannar 2018;



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
tkellem mal-Artist is-Sur Austin Camilleri fejn infurmah li kienet qiegħed jaħdem fuq l-aħħar
dettalji tal-abbozz u li wieħed jittama li dalwaqt ikun finalizzat sabiex eventwalment jiġi preżentat
lir-Reġjun Għawdex fil-laqgħa li jmiss u li ser ikun qiegħed fil-ġranet li ġejjin jerġa’ javviċina
lill-Artist sabiex jara xi żviluppi kien hemm;

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

71.3 Is-Sitwazzjoni tal-Ġbir ta’ Skart reċiklabbli ġewwa Għawdex
71.3.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi għarraf lill-membri preżenti li s-Sur Mario Azzopardi kien bagħat
email lir-Reġjun Għawdex fejn talab sabiex din il-materja tiġi diskussa urġentament. Għalhekk, stieden
lir-Rispettabbli Sindku preżenti sabiex jagħti aktar dettalji.
71.3.2 Is-Sur Azzopardi filwaqt li għamel referenza għall-ittra datata 16 ta’ Jannar 2018 mibgħuta
lill-Kunsill Lokali Ta’ Kerċem mill-Kuntrattur Green MT fejn filwaqt li għamel aċċenn għall-Kuntratt li
għandu mal-Kunsilli Lokali Ta’ Kerċem kif ukoll irrikonoxxa l-fatt li hu mitlub jinforma lill-istess Kunsill
Lokali tlett(3) xhur qabel ma jkun biħsiebu jittermina l-Kuntratt, l-Kumpanija kienet qegħda tittermina
l-Kuntratt fl-ewwel(1) ta’ Frar 2018. Hu rrimarka li għalkemm kien jonqos sentejn oħra biex jiskadi dan
il-Kuntratt u li din it-terminazzjoni mingħajr ebda konsulta jew raġuni ta’ xejn kienet ġiet posposta
sal-ewwel(1) ta’ Marzu grazzi għall-intervent tad-Dipartiment għall-Gvern Lokali, kienet xorta inħolqot
sitwazzjoni fejn fiż-żmien li fadal disponibbli hu impossibbli li jintlaħaq xi tip ta’ ftehim mal-Kuntrattur
l-ieħor offrut fl-iskema tal-Ġbir tal-Iskart Reċiklabbli bil-konsegwenza li r-residenti Ta’ Kerċem ser jitħallew
mingħajr is-servizz tal-ġbir ta’ skart. Hu spjega ukoll li flimkien mal-Kunsill tiegħu hemm ukoll numru ta’
Kunsilli oħra minn Għawdex.
71.3.3 Wara diskussjoni imqanqla fejn ġie magħruf li nofs il-Kunsilli ta’ Għawdex u li jinsabu kollha
fil-Punent tal-Gżira ser jiġu milquta minn din id-deċiżjoni li huma l-Fontana, Ta’ Kerċem, l-Għasri, l-Għarb,
San Lawrenz, il-Munxar u iż-Żebbuġ flimkien ma’ Marsalforn, is-Sindki ta’ dawn il-Kunsilli li attendew
għal-laqgħa talbu lir-Reġjun sabiex jintervjeni u jinterċedi f’isimhom hu ukoll u flimkien magħhom.
71.3.4 Il-President Dr Samuel Azzopardi, filwaqt li fakkar kif dan l-inċident sfortunatament seħħ għax
dakinhar li ġiet varata din l-iskema, il-Kunsilli Lokali kollha ta’ Għawdex ma kienux qabblu li bħala Reġjun
jingħaqdu flimkien u jilħqu ftehim ma’ kuntrattur wieħed biss flok ma’ tnejn jew aktar biex b’hekk ikun
garantit is-servizz lil kulħadd mingħajr ebda konsegwenzi, kif ukoll għax indipendentament mill-fatt li
mal-bidu tal-ħidma tas-Segretarju Eżekuttiv is-Sur George Refalo kienet tressqet għad-diskussjoni u
m’għaddietx il-proposta sabiex għal kwalunkwe offerta jew servizz ieħor tinħareġ offerta waħda jew
għall-Kunsilli Lokali kollha ta’ Għawdex għax ikunu ngħaqdu flimkien jew bħala Reġjun Għawdex għax
hekk jkun aktar ekonomikament vantaġġjuż u vijabbli għal kulħadd minn kull aspett, informa lill-membri
preżenti li b’sens ta’ kolleġjalità, ir-Reġjun jista’ biss jesprimi solidarjetà imma mhux jintervjeni bħala
Reġjun minħabba li mhux il-membri kollha huma milquta minn din id-deċiżjoni.
71.3.5 Għalhekk, wara diskussjoni oħra interessanti l-membri qablu li r-Reġjun għandu jikteb ittra
indirizzata lill-Ministru għall-Ambjent, Żvilupp Sostenibbli u Tibdil fil-Klima, l-Onor. Dr. José Herrera,
lill-Ministru għal-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali, l-Onor. Dr. Owen Bonniċi, lill-Ministru għal Għawdex,
l-Onor. Dr. Justyne Caruana u lis-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali, l-Onor. Silvio Parnis fejn
filwaqt li jiġu mgħarrfa kif, mingħajr ebda konsultazzjoni ta’ xejn u mingħajr qatt ma tarfitilhom xejn
bil-problemi li qed tiffaċċja fil-lokalità rispettiva tagħhom ħlief mill-midja, il-Kumpanija Grenn MT kienet
abdikat mir-responsabbiltajiet tagħha kemm kontrattwali li tiġbor l-iskart reċiklabbli kull nhar ta’ Tlieta, kif
ukoll u agħar minn hekk, minn dawk ambjentali u li bħala operatur suppost tħaddan u teżerċità
b’eżemplarità fil-Gżira Ekoloġika ta’ Għawdex, billi ddeċidiet ħesrem li tittermina l-kuntratt li għandha
mal-istess Kunsilli Lokali u bi qbil mad-Dipartiment għall-Gvern Lokali, u b’solidarjetà sħiħa mal-istess
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Kunsilli Lokali u maċ-Ċittadin Għawdxin ta’ dawn il-Lokalitajiet, jintalab l-intervent indispensabbli
tal-Onerevoli Ministri, Segretarju Parlamentari u d-Dipartiment tal-Gvern Lokali u l-Kumpanija Wasteserv
ikkuppjati ukoll fl-ittra sabiex jintervjenu mhux biss biex tiġi ndirizzata malajr kemm jista’ jkun din
il-problema imma aktar importanti sabiex tissolva din il-problema darba għal dejjem u li qatt ma terġa’
tirrepeti ruħha tal-inqas fil-Gżira Għawdxija.
71.3.6 Dan għandu jingħad mhux għax il-Gżira Għawdxija għandha xi privileġġi aktar mill-bqija tal-Pajjiż.
Imma sempliċament għax il-kunċett ta’ Eko-Għawdex kif propost mill-Ministeru għal Għawdex u adottat
mill-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex u imħaddan u eżeċitat b’eżemplarita’ għajjura miċ-ċittadini kollha li
jgħammru f’Għawdex bla ebda distinzjoni, tant kien suċċess, li l-Wasteserv użat lir-Reġjun ta’ Għawdex
sabiex tintroduċi l-Proġett Pilota tal-introduzzjoni tal-borża organika f’Malta; kif ukoll l-istess Kumpanija
Green MT tat rikonoxximenti varji lill-numru ta’ Kunsilli li ssa qegħda saħansitra titterminalhom il-kuntratt
ta’ ġbir; kif ukoll għax dan kollu allura jimplika fih innifsu li kwalunkwe att irresponsabbli minn min hu
responsabbli mill-immaniġġjar tal-iskart inkluż l-operatur jista’ iwassal biss sabiex in-nies titlef il-fiduċja
f’dan il-kunċett ta’ Gzira Ekoloġika bil-konsegwenzi u r-riperkussjonijiet ħżiena u rreparabli li dan ser iħalli
fuq il-ġenerazzjonijiet preżenti u dawk futuri minħabba li s-sagrifiċċji mhux żgħar li saru matul iż-żmenijiet
jitqiesu li kienu biss flatus vocis.
71.3.7 Wara li d-diskussjoni mqanqla kompliet għaddejja, is-Segretarju Eżekuttiv għarraf lill-membri
preżenti li l-Kunsill Lokali Għajnsielem kien bagħat proposta fir-rigward tal-bdil tal-ġurnata ta’ meta
għandu jibda jinġabar il-ħġieġ u li minflok jibqa’ jinġabar l-ewwel Ħamis ta’ kull xahar, dan għandu jibda
jinġabar kull l-ewwel Tlieta ta’ kull xahar sabiex wara li jinġabar il-ħġieġ, jkun jista’ jinġabar il-materjal
reċikklabbli li normalment jinħareġ fihom il-ħġieġ u li qiegħed jispiċċa ma jinġabarx mill-Kollettur
bil-konsegewenza li l-lokalitajiet qegħdin jingħataw wisq dehra mhux ġustifikata ta’ abbandun u ħmieġ
minħabba li dan l-iskart eventwalment idum ma jinġabar mit-triq.
71.3.8 Wara diskussjoni oħra interessanti fejn mill-ewwel deher li ma teżistix oġġezzjoni partikulari għal
din il-proposta għax bil-bdil tal-ġurnata biss mhu ser jinbidel xejn għar-residenti ħlief li jgawdu aktar
il-lokalitajiet miż-żamma ta’ ndafa pubblika, kif ukoll minħaba li din il-materja hija marbuta ukoll mal-ġbir
tal-iskart reċikklabbli diskussa aktar kmieni, il-membri qabblu li kemm-il darba jkunu mistiedna jiddiskutu
fuq l-ewwel kwistjoni mal-Kuntrattur, jinfurmawh b’din il-proposta u jaraw x’inhi l-opinjoni tiegħu, filwaqt li
jekk dawn il-laqgħat ma min hu konċernat ma jinżammux għax ikunu intervjenew il-Ministri u
d-Dipartiment, għandha tintalab laqgħa tar-Reġjun mal-kuntratturi sabiex tiġi diskussa din il-proposta
bit-tama li tinstab soluzzjoni.

71.4 Performance Bonuses għas-snin 2017 tas-Segretarju Eżekuttiv u tal-Impjetai tar-Reġjun
Għawdex
71.4.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi filwaqt li stieden lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jabbanduna
s-Sala, fakkar kif skont Regolamenti dwar Kunsill Lokali (Riżorsi Umani) L.S. 363.20. is-Segretarju
Eżekuttiv hu mistenni jressaq l-appraisal report tiegħu u dak diskuss mal-Impjegati tar-Reġjun fl-ewwel
Laqgħa tas-sena tar-Reġjun għal-approvazzjoni jew mod ieħor. Għalhekk, stieden lill-membri preżenti
sabiex jiddiskutu il-Performance Bonuses kemm tas-Segretarju Eżekuttiv, tar-Reġistratur tat-Tribunal u
dak tal-Uffiċċjal Eżekuttiv għas-sena li għada kemm intemmet 2017.
71.4.2 Wara li nżammet diskussjoni, is-Segretarju Eżekuttiv ġie mistieden jerġa’ jieħu postu fis-Sala fejn
kienet qegħda tinżamm il-laqgħa filwaqt li ġie infurmat li r-Reġjun Għawdex kien approva unanimament
il-Performance Bonus tiegħu u tal-Impjegati l-oħra tar-Reġjun Għawdex għall-massimu ta’ 10% u 6%
rispettivament tas-salarju bażiku tagħhom għas-sena 2017.
71.4.3 Is-Segretarju Eżekuttiv, is-Sur George Refalo irringrazzja mill-qalb lill-membri preżenti tal-fiduċja li
dejjem urew fih u fil-kollegi tiegħu filwaqt li wiegħed li kif diġa għamlu sa issa, ser ikomplu jaħdmu u
jistinkaw sabiex ir-Reġjun Għawdex mhux biss jeħles mid-dejn li għandu imma jibda’ jingħata l-ġieh u
r-rispett li jixraqlu filwaqt li jibda’ jwettaq ukoll proġetti kbar għal Għawdex.
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71.5 Korrispondenza
Tressqet Korrispondenza mingħand:
71.5.1 E-mail mingħand is-Sur Michael Cohen, Konsulent ta’ Transport Malta (TM), fejn tavża li tnieda
proġett ta’ infurzar permezz ta’ clamping & Towing fuq vetturi bi pjanċi barranin li jkunu qegħdin ipparkjati
f’postijiet pubbliċi b’mod illegai u li fil-każ ta’ Għawdex għandu jiġi kkuntatjat is-Sur Rueben Said, Uffiċċjal
ta’ TM f’Għawdex - Ir-Reġjun innota l-kontenut.
71.5.2 E-mail u Ċirkulari AKL 009/2018 mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali(AKL) datata 30 ta’ Jannar
2018, fejn tavża li l-Laqgħa tas-Sindku u l-Viċi-Sindki ser tinżamm nhar is-Sibt 24 ta’ Marzu 2018 ġewwa
Amazonia, Dolmen Hotel, Buġibba - Ir-Reġjun innota l-kontenut.
71.5.3 E-mail mingħand il-MEUSAC datata 31 ta’ Jannar 2018 fejn tistieden lill-Kunsilli Lokali sabiex
japplikaw taħt il-Programm Europe for Citizens u li l-applikazzjoni għandha tiġi sottomoessa sal-1 ta’
Marzu 2018 - Ir-Reġjun innota l-kontenut, filwaqt li s-Segretarju Eżekuttiv għarraf lill-membri preżenti li
minn stħarriġ li għamel b’rabta mal-proposta li kienet saret f’Awwissu 2017 li tiġi organizzata mir-Reġjun
Għawdex Konferenza Annwali li fiha jiġu mistiedna jipparteċipaw il-Bliet kollha Ewropej li huma ġemellati
diġà ma’ Lokalitajiet Għawdxin bil-għan li dawn il-ġemellaġġi mhux biss ma jinqatgħux imma pjuttost
jibqġħu jissaħħu, jikbru u jingħaqdu aktar bejniethom grazzi għar-Reġjun Għawdex li jkun qiegħed
ilaqqagħhom flimkien ta’ kull sena, kienet saret laqgħa f’Novembru 2017 dwar dan l-istess programm fejn
inbdew diskussjonijiet dwar il-possibiltà li din il-proposta titwettaq u li kollox juri li hi possibbli.
Wara diskussjoni qasira fejn ġie spjegat dak li kien magħruf s’issa u in konjizzjoni tal-fatt li din
l-applikazzjoni dalwat tagħlaq, il-membri qabblu li għandhom jinbdew diskussjonijiet mad-Dipartiment kif
ukoll mal-MEUSAC sabiex din il-proposta issir realtà u għalhekk inkarigaw lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex
jinbdew il-preparamenti sabiex fis-sejħa li jmiss f’Ottubru 2018, ir-Reġjun jissottometti l-applikazzjoni
tiegħu b’rabta ma’ dan il-proġett.
71.5.4 E-mail mingħand l-Uffiċċju tal-MEUSAC fejn tistieden fost oħrajn lill-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex
sabiex jattednu seminar dwar l-‘EU Funds:The Gozitan Experience’ li ser jinżamm nhar il-Ġimgħa 2 ta’
Marzu 2018 ġewwa l-University of Malta - Gozo Centre - Ir-Reġjun innota l-kontenut.
71.5.5 Ċirkulari Nru 1/2018 maħruġa mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali fejn iħabbru li qegħda terġa’ tiġi
varata l-iSkema – Korsijiet Lifelong Learning 2018-2019 flimkien mad-Direttorat għat-Tagħlim Tul il-Ħajja
u fejn tistieden lil dawk il-Kunsilli Lokali interessati sabiex jibgħatu lir-Reġjun Għawdex l-applikazzjonijiet
tagħhom sal-Ġimgħa 23 ta’ Frar 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 meta jkunu ser jinżammu dawn il-korsijiet.
71.5.6 E-mail mingħand l-EU & International Division fi ħdan id-Dipartiment għall-Gvern Lokali datata 7
ta’ Frar 2018 fejn iħabbru li ġiet varata l-ewwel sejħa taħt l-EEA & Norway Grants Fund for Regional
Cooperation u li l-Kunsilli Lokali interessati jistgħu jagħmlu dan sal-ewwel ta’ Lulju 2018, data tal-għeluq Ir-Reġjun innota l-konteneut.
71.5.7 Memorandum datat 8 ta’ Frar 2018 u maħruġ mill-Ministeru għall-Ġusitizzja, Kultura u Gvern Lokali
fejn jgħarraf li b’rabta mal-Protection of the Whistleblower Act (Kapitlu 527) u l-Ċirkulari OPM 18/2013,
il-Whistleblowing Reporting Officer(WRO) tal-Ministeru hija Ms Davida Flores, Direttur Strateġija u
Support – Ir-Reġjun innota l-kontenut.
71.5.8 E-mail u Ċirkulari AKL014/2018 mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali(AKL) datata 12 ta’ Frar 2018,
fejn tistieden lill-Kunsilli Lokali interessati jibbenefikaw minn Proġett UE WiFi4EU imniedi mill-Malta
Communications Authority sabiex jirreġistraw sa mhux aktar mit-Tnejn 26 ta’ Frar 2018 – Ir-Reġjun innota
l-kontenut.
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71.6 Approvazzjoni tal-Pagamenti
71.6.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi talab lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jagħti spjega tal-pagamenti
li kienu qegħdin jiġi preżentati lir-Reġjun għall-approvazzjoni.
71.6.2 Wara l-ispjega sodisfaċenti li ngħatat mis-Segretarju Eżekuttiv fejn ġie imfisser kull ħlas rispettiv,
ir-Reġjun approva l-iskedi tal-pagamenti nri 54 u 55 li jammontaw għal €6,181.35ċ u €6,444,97ċ
rispettivament, kif annessi mal-minuti.

71.7 Materji Oħra
71.7.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi filwaqt li fakkar lill-membri li l-iskadenza tal-estensjoni mogħtija
mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali fuq talba tal-istess Reġjun b’rabta mal-Inizjattiva Finanzjarja - Għoti
mill-Ġdid ta’ Tarmak lill-Toroq fir-Responsabbiltà tal-Kunsilli Lokali – kienet it-28 ta’ Frar, 2018, għarraf
lill-membri preżenti li r-Reġjun kien irċieva talba mingħand il-Kunsilli Lokali ta’ San Lawrenz sabiex
jingħata aktar żmien biex ilestu l-proġett minħabba li nħasset il-ħtieġa li terġa’ tinħareġ offerta
għax-xogħolijiet oħra; kif ukoll ittra oħra mingħand il-Kunsill Lokali L-Għarb fejn qegħdin jitolbu li jiġi
aċċettat il-bdil tat-triq li ser jingħatalha wiċċ tarmak ġdid minn kif propost mill-Kunsill Lokali rispettiv u
oriġinarjament approvat mir-Reġjun Għawdex.
Għalhekk, il-President Dr Samuel Azzopardi, stieden lis-Sur Noel Formosa, Sindku ta’ San Lawrenz,
sabiex jaġġorna lir-Reġjun dwar dan it-tibdil meħtieġ.
Wara diskussjoni interessanti fejn ġiet evalwata ukoll it-talba tal-Kunsill Lokali L-Għarb, il-membri
approvaw dan it-tibdil rikjest filwaqt li nkarigaw lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jinforma b’dan lill-Kunsilli
Lokali rispettivi sabiex huma jkunu wkoll f’pożizzjoni li jinfurmaw lid-Dipartiment għall-Gvern Lokali b’dan
it-tibdil u bl-approvazzjoni mill-ġdid tar-Reġjun Għawdex.
Is-Segretarju Eżekuttiv, filwaqt li nforma lill-membri preżenti li kienet ser tintbagħat email lill-parteċipanti
kollha ta’ dan il-proġett fejn tgħarrafhom bid-dokumenti li huma meħtieġa jiġu sottomossi minnhom
lir-Reġjun fit-tmiem tal-Proġetti rispettivi tagħhom, għarrafhom ukoll li fil-Memorandum of Understanding
iffirmat b’rabta’ ma’ din l-Inizzjattiva Finanzjarja kien jesiġi li r-Reġjun Għawdex irid jissottometti rapport ta’
awditur kwalifikat fejn jiddetermina li r-Reġjun Għawdex amministra din l-Inizzjattivà kif mitlub minnu, u
dan fi żmien xahrejn mit-tlestija tal-proġetti.
Għalhekk, wara diskussjoni interessanti ġie deċiż li l-Awditur tar-Reġjun għandu jkun l-istess Awditur
maħtur mill-Awditur Ġenerali sabiex jivverifika l-Financial Statements tar-Reġjun Għawdex u li huma
l-Kumpanija RSM Malta, ta’ Ħaż-Żebbuġ Malta.
71.7.2 B’rabta mal-istess materja ta’ għoti mill-ġdid ta’ tarmak, numru ta’ Kunsilli Lokali esprimew
id-diżappunt tagħhom għall-fatt li ma bbenfikawx bħal Kunsilli Lokali oħra Għawdxin mill-Proġett Għawdex
- Toroq fil-Lokalità tiegħek, li kif imniedi għall-ewwel darba mill-Ministeru għal Għawdex din
is-sena, numru ta' toroq li jagħqu fil-kompetenza/ġurisdizzjoni tal-Kunsilli Lokali sejrin jinksew mill-ġdid
bit-tarmak.
Wara diskussjoni interessanti fejn ġie nnutat li l-proġett ma kienx kif imħabbar fil-midja riservat biss għal
dawk it-toroq li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-Ministeru għal Għawdex u li x-xogħolijiet relatati
magħhom biss ġew fdati f’idejn il-Kunsilli Lokali rispettivi, ir-Reġjun b’soliderjetà sħiħa mal-Kunsilli Lokali
Għawdxin li ġew esklużi minn dan il-Proġett, qabblu li tinkiteb ittra lill-Ministru għal Għawdex fejn filwaqt li
jiġi rikonoxxut il-fatt li permezz ta’ dan il-Proġett Għawdex il-Ministeru għal Għawdex qiegħed jgħaraf
lill-Kunsilli Lokali bħala l-aqwa rappreżentanti tal-bżonnijiet partikulari fil-lokalità tagħhom, jirrakkomanda li
dan il-Proġett Għawdex 2018 għandu jiġi rivedut sabiex jinkludi il-Kunsill Lokali kollha ta’ Għawdex
bil-għan li verament ikunu qegħdin jibbenefikaw iċ-ċittadini kollha ta’ Għawdex mingħajr distinzjoni, filwaqt
li jittama ukoll li għall-futur dan il-Proġett Għawdex mhux biss jerġa’ jitnieda imma li ukoll jibbenefikaw
minnu l-Kunsilli Lokali kollha ta’ Għawdex mingħajr distinzjoni.
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71.7.3 Is-Segretarju Eżekuttiv informa lill-membri preżenti li kienet għaddiet sena mill-iffirmar tal-Kuntratt
tal-Accountant mas-Sur Daniel Galea u li għalhekk ir-Reġjun qiegħed jiġi mitlub jiddeċiedi jekk dan
għandux jiġi mġedded għal sena oħra jew jiġi mitmum.
Wara diskussjoni nteressanti fejn ġiet spjegata l-ħidma tal-Accountant, il-membri qabblu li dan il-kuntratt
għandu jiġġedded għal sena oħra b’effett mit-tieni jum tas-sena rikurrenti.
71.7.4 Il-President Dr Samuel Azzopardi għarraf lill-membri preżenti li minkejja l-isforzi kollha li saru
sabiex ir-Reġjun jingħata direzzjoni fuq il-futur tar-Reġistratur tat-Tribunal dwar jekk hux ser ikun impjegat
tal-Local Enforcement System Agency (LESA) jew jibqa’ impjegat tar-Reġjun; kif ukoll dwar jekk għandux
ikun part-time kif kien minn dejjem sa’ issa jew jsir full-time minħabba li r-Reġjun baqa’ qatt ma ngħata
risposta definittiva bil-konsegwenza li din il-kwistjoni mhux biss twalet iżżejjed imma kollox għadu indeċiż
ukoll minħabba li meta nqala’ il-każ kienet għada kif twaqqfet l-Aġenzija LESA u għalhekk kien għadu
prematur wisq li wieħed jieħu deċiżjoni dwar din il-ħatra u eventwalment imbagħad imbeda mill-ewwel
il-proċess ta’ riforma fi ħdan il-LESA u li għadu għaddej, bil-konsegwenza li r-Reġistratur preżenti laħħqet
għalqet ukoll l-età tal-irtirar u baqgħet titħaddem għax ir-Reġjun tħalla f’limbu totali, is-Sinjorina Georgina
Gauci, ir-Reġistratur tat-Tribunal attwali, kienet infurmat lis-Segretarju Eżekuttiv li, irrispettivament minn
kollox hi tixtieq li tinħareġ sejħa matul din is-sena sabiex jinstab xi ħadd li jieħu posta, kif ukoll sabiex ikun
hemm żmien biżżejjed ta’ taħriġ lill-persuna li tintagħażel għal Reġistratur ġdid.
Wara diskussjoni nteressanti fejn is-Segretarju Eżekuttiv għarraf lill-membri li minn stħarriġ li diġa għamel
kollox juri li ser ikun diffiċli li tinstab persuna bħas-Sinjorina Gauci li lesta li tagħmel ix-xogħol ta’
Reġistratur tat-Tribunal part-time; kif ukoll li minn diskussjonijiet preliminari u informali mad-Direttur
tal-LESA kollox jindika li ser jibqa’ kollox kif inhu jiġifieri li r-Reġistratur tat-Tribunal il-ġdid jiġi ngaġġat
part-time minkejja li r-Reġjun Għawdex għandu xogħol extra li jista’ jingħata lil min jinħatar Reġistratur
ġdid kuntrarjament għal dak li l-LESA qegħda tirrakkomanda fejn għandu jkun hemm distinzjoni netta bejn
xogħol tat-Tribunal u xogħol tar-Reġjun anke jekk ir-Reġistratur il-ġdid ikun impjegat tar-Reġjun u mhux
tal-LESA, il-membri inkarigaw lis-Segretarju sabiex jibqa’ jsegwi l-każ u b’mod speċjali r-riforma tal-LESA
li suppost wasslet biex titħabbar fix-xhur li ġejjin, ħalli r-Reġjun Għawdex ikun direġut dwar kif
preferibilment tkun tista’ tiġi ippubblikata s-sejħa interna għal Registratur tat-Tribunal ġdid mar-Reġjun
Għawdex bi qbil mal-LESA ġaladarba r-Reġjun Għawdex reġa’ għal darb’oħra tħalla mingħajr allokazzjoni
finanzjarja mid-Dipartiment għall-Gvern u qiegħed jingħata r-rifużjoni tal-pagi mill-istess LESA.
71.7.5 Is-Segretarju Eżekuttiv, is-Sur George Refalo, informa lill-membri preżenti li fl-aħħar kien irnexxilu
jiġbor il-kwotazzjonijiet finali mingħand l-Importaturi f’Malta tal-Kumpanija B.M Office Furniture Factory
mill-Polonja li 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.
Wara diskussjoni interessanti fejn ġew evalwati l-prezzijiet tas-settijiet varji ta’ għamara għall-Uffiċċji varji
tar-Reġjun, il-membri qabblu li għandhom jiġu ordnati dawk is-settijiet bl-irħas prezz possibbli. Meta nstab
li l-aħjar prezzijiet għall-istess għamara kienu qegħdin jiġu offruti mill-Kumpaniji Newline Living Concept u
l-Aġent f’Malta tal-Kumpanija Pollakka Quick Turtle, il-membri inkarigaw lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex
jordna l-għamara magħżula bit-tama li ma ddumx ma tiġi nstallata fl-Uffiċċju Reġjonali l-ġdid.
71.7.6 Il-President Dr Samuel Azzopardi, filwaqt li reġa’ fakkar fit-tnedija tad-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, reġa’ stieden lill-membri preżenti filwaqt li ħeġġiġhom sabiex jekk iridu
jressqu l-proposti tagħhom għad-diskussjoni fi ħdan ir-Reġjun Għawdex l-ewwel kemm f’isimhom kif ukoll
f’isem il-Kunsill Lokali rispettiv tagħhom.
71.7.7 Il-President Dr Samuel Azzopardi bi pjaċir informa lill-membri preżenti li żewġ proġetti oħra bl-isem
FinMED u Coasting u li l-applikazzjoni tagħhom kienet ukoll sottomessa s-sena l-oħra mill-Aġenzija
MIEMA f’isem ir-Reġjun Għawdex taħt il-Programm Interreg MED 2014 - 2020, kienu ġew approvati
mill-Funds and Programme Division sabiex illum jista’ jingħad li r-Reġjun Għawdex hu sieħeb f’ħames(5)
Interregional Cooperation Projects.
Wara li din l-aħbar intlaqet b’applaws mistħoqq, is-Segretarju Eżekuttiv infurmahom li għadu kif tħabbar li
r-raba’ sejħa għall-proposti ta’ proġetti taħt il-programm Interreg Europe kienet mistennija li tiftaħ bejn
Mejju u Ġunju 2018.
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Is-Segretarju Eżekuttiv kompla billi għarraf lill-membri preżenti li r-Reġjun Għawdex kien ġie mistieden
jippubblika sejħa għall-providiment ta’ Espert sabiex jimplimenta l’hekk imsejjħa web platform bħala parti
mill-Proġett ENERJ li tiegħu r-Reġjun hu membru.
Wara diskussjoni interessanti fejn ġie spjegat ukoll il-finanzjament ta’ din l-offerta, il-membri qabblu li din
l-offerta għandha tinħareġ meta indikat mill-Lead Partner tal-Proġett sabiex il-proġett jipproċedi bir-ritmu u
l-programm imfassal u stabbilit.
71.7.8 Il-President Dr Samuel Azzopardi bi pjaċir għarraf lill-membri preżenti li fuq inizzjattiva personali,
l-impjegat il-ġdid is-Sur Vincent Xerri, kien offra li jibni Facebook Page u Website tar-Reġjun Għawdex
kemm għax ir-Reġjun qatt ma kellu u kien jixraq li jkollu, kif ukoll għax minħabba l-proġetti ko-finanzjati,
kull partner fil-proġett irid bilfors ikollu website uffiċċjali. Il-President għarrafhom ukoll li għalkemm
ix-xogħol fuqhom hu lest u aktar kmieni fil-laqgħa kienu ġew approvati l-ispejjez relatati mal-hosting
tal-website, minħabba li jonqos li jinġabar tagħrif storiku fuq il-Gżira ta’ Għawdex kif ukoll fuq il-Coat of
Arms ta’ Għawdex u Jum Għawdex mingħand il-Mons. Dr Joseph Bezzina, Storiku u Arkivista, fil-bidu
tas-sena kien ġie deċiż li ġaladarba l-Facebook Page kienet sopriżament lesta mill-ewwel, għandha tiġi
varata, filwaqt li meta eventwalment jinġabar it-tagħrif kollu mistenni, tiġi varata wkoll il-website.
Wara diskussjoni interessanti fejn numru ta’ membri saqsew kemm ser tiswieh lir-Reġjun biex jitħallas
l-amministratur tal-sit minħabba l-predikament finanzjarju li għandu kif ukoll minħabba li għal sena oħra
reġa’ ma ngħatax allokazzjoni finanzjarja, il-President infurmahom li lir-Reġjun mhu ser tiswieh xejn grazzi
għall-fatt li s-Sur Xerri offra li jagħmel dan bħala parti mix-xogħol tiegħu li għandu mar-Reġjun Għawdex
sakemm ma hemmx oġezzjoni.
Wara li kien hemm kliem ta’ tifħir għal dan il-ġest eżemplari, il-membri qabblu li meta tkun lesta l-website
minn kollox, għandha tiġi varata minnufih.
71.7.9 Is-Segretarju Eżekuttiv talab li jkun jista’ jressaq għall-approvazzjoni jew mod ieħor tar-Reġjun
applikazzjoni sabiex 96 siegħa mill-Vacation Leave tas-Sur Vincent Xerri għas-sena 2017 jiġu trasferiti
għas-sena 2018 peress li skont il-Public Service Management Code(PSMC) dawn jirrikjedu
l-approvazzjoni tar-Reġjun.
Wara li s-Segretarju Eżekuttiv spjega kif is-Sur Xerri ma kienx rnexxilu jieħu l-Vacation Leave intitolat
għalih fl-2017 minħabba li kien għadu kif ġie trasferit mar-Reġjun, kif ukoll li hu ma jsibx oġġezzjoni għal
dan it-trasferiment, il-membri approvaw l-applikazzjonijiet mressqa mis-Sur Vincent Xerri.
71.7.10 Is-Segretarju Eżekuttiv, għarraf lill-membri preżenti li bħala parti mill-kumpilazzjoni tal-Financial
Statements għas-sena 2017, instab li r-Reġjun għad fadallu jiġbor minn kontravenzjonijiet antiki li kienu
nħarrġu f’ismu l-ammont ta’ €105,290.87ċ u li matul is-sena 2017 kienu inġabbru biss €2,417.68ċ.
Għaldaqstant, minħabba li kollox jindika li l-LESA mhux qegħda tiġri warajjhom kif kienet assigurat li ser
tagħmel mat-twaqqif tagħha, hu qiegħed jitlob li jingħata permess jew mod ieħor li jagħmel dan ix-xogħol
hu sabiex jinġabbru dawn il-flus.
Wara diskussjoni qasira fejn is-Segretarju Eżekuttiv għarraf lill-membri preżenti li minn informazzjoni li
għandu, fuq kontravenzjonijiet ma’ teżistix preskrizzjoni, il-membri nkarigaw lis-Segretarju Eżekuttiv
sabiex jibda jara x’hemm bżonn isir sabiex ir-Reġjun jibda jirkupra dawk il-ħlasijiet ta’ kontravenzjonijiet
antiki li għadhom ma tħallsux.
71.7.11 B’konnessjoni mal-fatt li kienu ssemmew il-Financial Statements tar-Reġjun Għawdex,
is-Segretarju Eżekuttiv informa lill-membri li filwaqt li x-xogħol min-naħa tar-Reġjun Għawdex sabiex
jkunu preżentati l-Financial Statements għas-sena 2017 fil-ħin kien lest, biss minħabba li tas-sentejn
preċedenti għadhom ma humiex konklużi min-naħa tal-Awditur, ir-Reġjun ingħata l-parir li ma jagħmilx
sens li nibqgħu nipreżentaw Statements fuq figuri mhux definiti għax ma jagħmilx sens u li l-ewwel
għandhom ikunu konklużi dawk mibdija mbagħad jiġu sottomessi dawk tas-sena 2017.
Wara diskussjoni qasira fejn is-Segretarju Eżekuttiv serraħ moħħ kulħadd li d-Dipartiment għall-Gvern
Lokali hu diġa nfurmat b’din il-proposta, il-membri inkarigaw lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jaċċerta ruħu
li kollox qiegħed isir sew sabiex ma jkunx hemm riperkussjonijiet ulterjuri.
71.7.12 Numru ta’ membri stqarrew li bħala Sindki qegħdin jiffaċċjaw ħafna ilmenti mingħand residenti
dwar dewmien żejjed sabiex jiġu nstallati l-lanterni mwegħda sabiex jikkonpensaw għad-dlam li ġie jeżisti
f’ċertu postijiet kawża tal-proġett tal-bdil tad-dwal tat-toroq għal-LED.
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Filwaqt li saret referenza għar-rapport ikkummissjonat mir-Reġjun Għawdex fejn iddentifika dawn l-irqajja
mudlama u li abbażi tar-rakkomandazzjonijiet emanenti mill-istess rapport, ir-Reġjun Għawdex kien talab
lid-Dipartiment għall-Gvern Lokali jinterċedi sabiex fil-Baġit 2018 jingħata is-somma ta’ €323,382.50c
sabiex jinxtraw dawk il-lanterni meħtieġa biex jissolvew il-problemi kbar ta’ rqajja mudlama kawżati
mill-Proġett ta’ bdil ta’ lanterni tat-Toroq, kif ukoll għall-fatt li fil-laqgħa preċedenti kien intqal li r-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, numru ta’
membri insistew li r-Reġjun għandu jerġa’ jikteb lid-Dipartiment għall-Gvern Lokali fejn jinfurmah b’din
is-sitwazzjoni li qegħdin jiffaċċjaw ta’ kuljum u jitolbuh li ningħataw xi indikkazzjoni dwar jekk ir-Reġjun
Għawdex huwiex ser jingħata dan l-ammont identifikat jew parti minnu biss sabiex ikunu jistgħu jinbdew
id-diskussjonijiet mal-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex dwar l-aħjar mod kif jiġu allokati dawn il-fondi rispettivi.
B’rabta mal-istess proġett, is-Sur Nicky Saliba, stqarr ukoll li bħala Sindku qiegħed jsaqqaf wiċċu ma
sitwazzjonijiet fejn l-EneMed qegħda tieħu ħafna fit-tul sabiex tirranġa l-ħsarat li jinstab li huma min-naħa
tagħha bil-konsegwenza li ċertu lanterni tad-dwal tat-toroq idumu ħafna mitfija u dan għad-detriment
taċ-ċittadini li eventwalment jispiċċaw jilmentaw mal-Kunsill Lokali rispettiv meta dan ma jista’ jagħmel
xejn ħlief li jirraporta l-każ u jistenna li jsiru t-tiswijiet meħtieġa minn min hu responsabbli.
Wara diskussjoni imqanqla fejn numru ta’ membri esprimew l-istess rabbja, il-membri qabblu li r-Reġjun
għandu jitlob laqgħa kemm mas-CEO tal-EneMed kif ukoll mall-Kuntratturi responsabbli mill-maintenance
tal-lanterni tad-dwal tat-toroq sabiex jinstab kompromess kif dawn jaħdmu flimkien sabiex mhux biss jiġu
sorvolati dawn il-problemi imma ukoll biex iċ-ċittadini ma jibqgħux isoffru intortament konsegwenzi
ulterjuri.
71.7.13 B’rabta mal-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, is-Sindku ta’ San
Lawrenz, is-Sur Noel Formosa, għarraf lill-membri preżenti li minn dakinhar sal-lum, il-kuntatti kienu
minimi u għalhekk dan il-ġemellaġġ mhux biss għadu ma bediex imma hemm ċans kbir li lanqas jinbeda
minħabba li jidher li hemm nuqqas ta’ rieda tajba.

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