Reġjun Għawdex

MINUTI
Laqgħa tar-Reġjun Għawdex Nru 74/2018
It-Tlieta, 17 ta’ Lulju 2018

Il-Kumitat Reġjonali Għawdex iltaqa’ fis-Sala Saverio Cassar, fl-Uffiċċju Reġjonali li jinsab fi
Triq l-Għaxra ta’ Ġunju 1887, Victoria, Għawdex fis-7.15 ta’ filgħaxija.

Il-Laqgħa bdiet b’dawn il-membri preżenti:
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Minuti
Il-President Dr Samuel Azzopardi ippresjeda l-Laqgħa.

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

74.1

74.1.1 Il-Laqgħa bdiet fis-7.25p.m. Intqalgħet it-talba tal-bidu kif ukoll talba speċjali għall-bżonnijiet
tas-Sinjura Carmena Said, ex-Sindku tal-Kunsill Lokali Il-Munxar, li tinsab rikoverata ġewwa
l-isptar Ġenerali ta’ Għawdex.
74.1.2 Wara inqraw il-Minuti tat-tlieta u sebgħin(73) Laqgħa u ġew approvati unanimanent.

74.2

Punti imqajjma mill-Minuti

74.2.1
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.
74.2.2 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:


Awditjar tal-Financial Statements għas-sena 2017 – fejn is-Segretarju Eżekuttiv informa
lill-membri preżenti li l-Awditjar kien ser jinbeda f’Lulju 2018 bit-tama li jitlesta u jiġi rkuprat
iż-żmien li intilef sabiex ir-Reġjun Għawdex ikun konformi mar-regolamenti finanzjarji.



Monument tar-Reġjun Għawdex – fejn is-Segretarju Eżekuttiv informa lill-membri preżenti li
ser tinżamm Laqgħa oħra mall-Uffiċċjali taċ-Cittadella Management Committee sabiex jiġu
definiti u stabbiliti l-kriterji li bihom trid tinħareġ is-sejħa għall-monument fost dawk l-Artisti
interessati li jipparteċipaw;



Laqgħa mitluba miċ-Chairman tal-Kumitat Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali u Reġjonali fi ħdan
il-Ministeru għal Għawdex flimkien mal-Uffiċċjal Inkarigat mill-Uffiċċju tal-Kultura ġewwa
Għawdex fejn qegħdin jitolbu laqgħa mal-Kunsilli Lokali interessati fi ħdan ir-Reġjun Għawdex
sabiex jiġu diskussi xi materji rigward il-Karnival Reġjonali ta’ Għawdex – fejn il-President
Dr Samuel Azzopardi, filwaqt li irrimarka kif minħabba mpenji oħra ma kienx possibbli li tinstab
data maqubla bejn il-partijiet involuti, offra li din il-Laqgħa tinżamm fil-Laqgħa tar-Reġjun
Għawdex li jmiss li tinżamm f’Awwissu 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 jew jekk
tinħariġx offerta pubblika;



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;

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

74.3 Komunikazzjoni tal-President
74.3.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi aġġorna lill-membri preżenti bl-iżviluppi li kien hemm dwar
id-diskussjonijiet li għaddejjin dwar ir-Riforma tal-Kunsilli Lokali u r-Reġjuni.
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74.4 Parteċipazzjoni fil-Manifestazzjoni Kulturali u Enogastronomika fil-Belt ta’ Cervia - Reġjun
Emilia-Romagna fl-Italja 2018.
74.4.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi għarraf lill-membri preżenti li r-Reġjun Għawdex reġa’ għal
darb’oħra rċieva l-istedina sabiex jipparteċipa fl-edizzjoni ta’ din is-sena tal-Festival Sapore di Sale
mingħand l-organizzaturi fejn kienu qegħdin iħabbru ukoll li d-dati li fihom ser jinżamm dan il-Fesitival li
huma bejn il-Ħamis 6 u il-Ħadd 9 ta’ Settembru 2018.
73.4.2 Is-Segretarju Eżekuttiv, is-Sur George Refalo informa lill-membri preżenti li hu kien talab laqgħa
mal-Kunsill Lokali Żebbuġ sabiex filwaqt li tiġi evalwata l-parteċipazzjoni tas-sena l-oħra fejn fiha kienu
attendew numru sabiħ ta’ Kunsilliera mill-Kunsill Lokali taż-Żebbuġ sabiex jirrapreżentaw il-Lokalita’
tagħhom, kienet ukoll l-ewwel darba fejn minbarra melħ tas-Salini tax-Xwejni kienu ntbagħtu ukoll prodotti
tipiċi Għawdxin ġentilment mogħtija mil-Konfederazzjoni Għawdxija tal-Agrikultura u s-Sajd minħabba li
d-Diriġenti ma setgħux jakkumpanjawhom personalment, u għalhekk kien opportun li tiġi diskussa din
il-parteċipazzjoni sabiex ir-Reġjun Għawdex ikun f’pożizzjoni aktar komda li jevalwa aħjar dan il-proġett li
bla dubbju hu wieħed prestiġjuż.
73.4.3 Hu għarrafhom ukoll li mill-eżitu tal-laqgħa rriżulta li l-Kunsill Lokali Żebbuġ ma huwiex f’pożizzjoni
komda li jirrapreżenta l-Lokalita’ tiegħu fl-edizzjoni ta’ din is-sena u għalhekk ir-Reġjun Għawdex għandu
jiddeċiedi jew mod ieħor jekk jipparteċipax din is-sena jew mod ieħor.
73.4.4 Wara diskussjoni interessanti fejn issemmew numru ta’ produtturi oħra Għawdxin li għandhom
jingħataw l-opportunità li jipparteċipaw fl-edizzjoni ta’ din is-sena kemm-il darba jużaw melħ prodott
mis-Salini tax-Xwejni, ġie deċiż li Ta’ Mena Estate għandhom jiġu kkuntattjati l-ewwel sabiex jiġu offruti
din l-opportunità, kif ukoll jiddeċiedu jekk jipparteċipawx jew mod ieħor, filwaqt li bħala rapreżentanti
tar-Reġjun, il-membri qabblu li l-Kunsill Lokali Żebbuġ għandu jerġa’ jintalab jikkunsidra d-deċiżjoni tiegħu
minħabba li s-Salini jinsabu fil-konfini tal-istess Kunsill Lokali.

74.5 Proposti għall-Baġit 2019
74.5.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi filwaqt li informa lill-membri preżent li r-rispons għas-sottmissjoni
tal-proposti bil-miktub għall-Baġit 2019 kien wieħed fqir, stieden lill-membri preżenti sabiex jressqu
l-proposti tagħhom sabiex ir-Reġjun wara li jiddiskutihom jressaqhom lill-Ministru għall-Finanzi.
74.5.2 Wara li ġie rimarkat ukoll mill-membri preżenti li l-ebda proposta mibgħuta mir-Reġjun Għawdex
is-sena l-oħra ma kienet twettqet, il-membri qabblu li għandhom jerġgħu jiġu kunsidrati u evalwati
l-proposti mressqa is-sena l-oħra sabiex jekk għadhom relevanti jerġgħu jitressqu għall-attenzjoni
tal-Ministru tal-Finanzi.
74.5.3 Wara li nżammet diskussjoni interessanti, fejn ma naqasx li jerġa’ jissemma l-istat ħażin u
saħansitra perikoluż tat-toroq arterjali li jwasslu minn jew għall-irħula ta’ Għawdex jew saħansitra jaqsmu
l-irħula u li jintużaw ta’ kuljum biex wieħed jidħol jew joħroġ jew jgħaddi minn dawn l-irħula, u li jaqgħu taħt
ir-responsabbiltà tal-Gvern Ċentrali, kif ukoll ż-żieda dejjem meħtieġa fl-allokazzjoni li l-Kunsilli Lokali
jingħataw sabiex ikunu f’pożizzjoni mhux biss li jiggarantixxu s-servizz li diġa qegħdin jagħtu imma ukoll
sabiex ikompli iwettqu l-program ta’ xogħolijiet li għandhom ippjanati filwaqt li jkomplu biż-żamma fi stat
tajjeb tal-proġetti li diġa saru u li fondi għalihom ma jkunx hemm kemm-il darba l-Kunsilli ma jingħatawx
żieda f’kull baġit, numru ta’ membri reġgħu insistew li l-allokazzjoni ta’ fondi lill-Kunsilli għandha terġa’
tibda tikkunsidra ukoll id-daqs tal-Lokalità ukoll bħalma kien jiġri fil-bidu tat-twaqqif tal-Kunsilli Lokali u
mhux tinħadem biss fuq id-daqs tal-popolazzjoni kif qiegħed jiġri fil-preżent. Dan għaliex kif inhuma
ċ-ċirkustanzi fil-preżent, il-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex qegħdin jiġu diskriminati ħafna minħabba li
Għawdex hu terz ta’ Malta fid-daqs imma wisq inqas fil-popolazzjoni u għalhekk qiegħed ikun hemm
diskrepanza kbira fl-allokazzjoni mogħtija. B’rabta mal-proġett tat-toroq li kif tħabbar mill-Gvern Ċentrali
it-toroq kollha ta’ Malta u Għawdex ser jiġu asfaltati mill-ġdid, il-membri qabblu li
r-Reġjun Għawdex għandu jerġa’ jitlob li fil-Baġit 2019 jissemma’ l-programm ta’ xogħolijiet u toroq li
hemm il-ħsieb li jsiru l-ewwel u kif ser isiru sabiex il-Kunsilli Lokali jkunu f’pożizzjoni li jistgħu jipprevedu u
jimmitigaw għall-inkonvenjenzi li ser jinħolqu għar-residenti rispettivi kawża ta’ dawn ix-xogħolijiet
bil-quddiem.
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74.5.4 B’referenza għall-proġetti marbuta mal-Pjan Ekonomiku, Soċjali u Kulturali għall-Komunità fuq
Livell Reġjonali, numru ta’ membri reġgħu ipproponew li l-Baġit 2019 għandu jindirizza bis-serjetà
l-problemi soċjali kbar li kienu u għadhom jeżistu ġewwa Għawdex u li ġew identifikati fir-rapport billi
l-Gvern jintalab iħaddem professjonisti varji u aktar ħaddiema speċjalizzati fil-qasam soċjali bil-għan li
dawn jgħinu lil kull minn jirrikorri għas-servizz tagħhom u li għax dawn ikunu nies kwalifikati u speċjalizzati
jkunu f’pożizzjoni li verament jgħinu u jinkoraġġixxu lil kull minn ikun għaddej minn xi diffikultà jew oħra
ġewwa Għawdex għax is-servizz ikun provdut kif suppost u mhux medjokru kif inhu fil-preżent.
74.5.5 Il-President Dr Samuel Azzopardi reġa’ semma’ li r-Reġjun Għawdex, konxju min-nuqqas ta’
opportunitajiet ta’ xogħol li jeżistu ġewwa Għawdex għal Għawdxin u li qegħdin jikkawżaw problem soċjali
oħra minħabba li ż-żgħażagħ Għawdxin qegħdin jittrasferixxu ruħhom lejn Malta bil-konsegwenza li
Għawdex qiegħed isofri brain-drain u l-popolazzjoni ta’ Għawdex qegħda kull ma tmur tiġi aktar anzjana,
għandu ukoll jitlob li fil-Baġit 2019 għandhom jitħabbru għal Għawdex numru ta’ miżuri li mhux biss iżidu
x-xogħol għal Għawdxin ġewwa Għawdex, imma ukoll li għandu jsir investiment kbir li bih jitjieb it-trasport
bejn l-gżejjer tant li jiġu attirati saħansitra ħaddiema Maltin u barranin li jitħajjru jinvestu u jissetiljaw
ġewwa Għawdex.
74.5.6 Fl-aħħar il-membri qablu ukoll li r-Reġjun Għawdex għandu jerġa’ jipproponi ukoll li r-Reġjuni
jibdew jingħataw allokazzjoni finanzjarja annwali bħal bqija tal-Kunsilli Lokali peress li fil-preżent qegħdin
biss joperaw bir-rifużjoni tal-ispejjeż relatati biss mal-pagi mil-Local Enforcement System Agency(LESA) u
li imporanti li l-ispejjeż amministrattivi jiġu ukoll rifużi kif kien imwiegħed mid-Dipartiment għall-Gvern
Lokali minħabba li dan in-nuqqas qiegħed jirrendi l-ħidma tal-istess Reġjuni għal waħda karitatevoli.
74.5.7 B’rabta mal-proġett pilota li sar ġewwa Għawdex fejn inbiddlu l-lanterni tad-dwal tat-toroq għal
dawk LED bil-konsegwenza li r-Reġjun Għawdex kellu iniedi studju appositament sabiex jidentifika
l-problemi ta’ irqajja ta’ dlam ikkawżat minn dan il-proġett bil-bdil tal-bozoz, il-membri filwaqt li ddipploraw
il-fatt li din it-talba ġiet eskluża fl-aħħar Baġit, reġgħu insistew u saħħqu li r-Reġjun Għawdex, għandu
jerġa’ jinsisti u jitlob ukoll li jingħata urġentament allokazzjoni finanzjarja ta’ darba li tammonta għal
€323,382.50c biex jitwaħħlu dawk il-lanterni ġodda neċessarji u li huma identifikati fir-rapport sabiex
jiddawlu dawk il-partijiet mudlama riżultat ta’ dan il-proġett pilota, filwaqt li terġa’ tintbagħat
korrispondenza lid-Direttur għall-Gvern Lokali fejn id-Dipartiment jintalab jinterċedi f’isem ir-Reġjun
Għawdex sabiex dawn il-fondi jingħataw kif imwiegħed biex dan il-proġett ikun verament jista’ jissejjaħ li
kien wieħed tajjeb.
74.5.8 Ms Sonya Abela, Sindku tal-Munxar, infurmat lir-Reġjun li l-proposti mressqa mill-Kunsill Lokali
tagħha s-sena l-oħra għadhom jgħoddu u għalhekk talbet li sakemm ma hemmx xi oġġezzjoni partikulari,
dawn għandhom jerġgħu jitressqu filwaqt li rrimarkat li dalwaqt jitħabba Master Plan għax-Xlendi u li
suppost għandhom jiġu nklużi fih. Dawn jinkludu l-kostruzzjoni ta’ Cantilever fi Triq San Xmun biex isservi
bħala belvedere kif ukoll biex in-nies li jridu jitilgħu jew jinżlu bejn il-parti ta’ fuq u t’isfel tax-Xlendi jgħaddu
minn hemm bla periklu li jistgħu jittajru għax Triq San Xmun hija dejqa ħafna; Wreck għad-divers fil-Bajja
tax-Xlendi li għalih il-Kunsill Lokali diġà ħejja studju bl-informazzjoni tal-post eżatt fejn għandu jitwettaq
dan il-proġett; It-tkabbir tal-bajja tax-Xlendi bir-ramel; u t-tkabbir tal-parkeġġ tax-Xlendi.
74.5.9 Wara li l-membri qabblu ukoll li għandhom jerġgħu jitressqu ukoll il-proposti b’konnessjoni
mal-problema ta’ parkeġġ fil-Belt Victoria u fil-Bajja ta’ Marsalforn ukoll u fil-Port tal-Imġarr, il-membri
inkarigaw lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jerġa’ iressaq dawn il-proposti diskussi għall-attenzjoni
tal-Ministru tal-Finanzi sabiex jiġu kkunsidrati u preferibilment inklużi fil-Baġit 2019.
74.5.10 Numru ta’ membri esprimew ix-xewqa li jressqu xi proposti oħra għad-diskussjoni li għalkemm ma
humiex marbuta direttament mal-Baġit, huma relatati u relevanti u għaldaqstant jixraq li r-Reġjun għandu
jiddiskutihom u jressaqhom għall-attenzjoni tal-Awtoritajiet kompetenti għal kunsiderazzjoni tagħhom
minħabba li kemm il-finanzjament tagħhom kif ukoll in-nuqqas tiegħu għandu riperkussjonijiet fuq il-finanzi
tal-Kunsill Lokali. Għalhekk, il-President Dr Samuel Azzopardi stieden lill-membri preżenti sabiex iressqu
dawn il-proposti għad-diskussjoni fi ħdan ir-Reġjun.
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74.5.11 Is-Sur Noel Formosa, filwaqt li reġa’ esprima l-prokkupazzjoni tiegħu għall-fatt li ħafna kerrejja ta’
appartamenti jew farmhouses, kif ukoll sidien ta’ postijiet ta’ villeġġjatura ġewwa Għawdex, ma humiex
josservaw il-ġranet ta’ ġbir ta’ skart fil-lokalitajiet fejn qegħdin bil-konsegwenza li fil-weekends qegħdin
jitħallew ħafna boroż ta’ kull tip barra fit-triq, irrimarka ukoll li ġewwa Għawdex ma jeżistux postijiet matul
il-weekends fejn wieħed jista’ jarmi l-iskart li jkollu.
74.5.12 Wara diskussjoni pjuttost twila fejn issemma l-fatt li l-Wasteserv ma qegħda tipprovdi l-ebda
soluzzjoni għal dawn it-tip ta’ residenti ġewwa Għawdex bil-konsegwenza li l-Kunsilli Lokali qegħdin
jiffaċċjaw dejjem l-istess problema ġaladarba r-residenti jew il-kerrejja qegħdin jiddeżistu li jiddisponu
mill-iskart tagħhom stess jew dak iġġenerat fil-proprjetajiet tagħhom kif suppost, il-membri qabblu li
r-Reġjun Għawdex għandu jitlob l-intervent tal-Ministeru għal Għawdex sabiex fuq livell ministerjali
jinterċedi mal-Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli, l-Ambjent u t-Tibdil fil-Klima u jirrakkomanda biex matul
il-weekends, l-Amenity Site f’Tal-Kus, tibqa’ miftuħa sabiex il-Wasteserv tibda toffri s-servizz ta’ open
skips moniterati u sorveljati fl-entratatura tal-istess Amenity Site, kif ukoll sabiex jiġu identifikati numru ta’
postijiet strateġiċi madwar Għawdex sabiex iservu ta’ depots temporanji matul il-weekends fejn ġewwa
trakkijiet jew skips mobbli apposta, ir-residenti jkunu jistgħu jiddisponu mill-iskart separat tagħhom qabel
ma jmorru Malta jew isiefru u b’hekk jiġi evitat li dan l-iskart separat iġġenerat jitħalla ġranet sħaħ barra.
74.5.13 Numru ta’ membri issuġġerew ukoll li ġaladarba l-ġbir tal-iskart ma huwiex kompetenza
tar-Reġjun Għawdex, kif ukoll ir-Reġjun Għawdex huwa prekluż milli jiffinanzja inizzjattivi simili għax
lanqas qiegħed jingħata allokazzjoni finanzjarja biex jopera, kemm-il darba l-Wasteserv titlob li tiġi
finanzjata sabiex toffri dan is-servizz kemm fl-entratura tal-Amenity Site kif ukoll tad-depots temporanji li
ssemmew, għandu jintalab l-intervent tal-Ministeru għal Għawdex, li konxju li l-Kunsilli Lokali ma humiex
f’sitwazzjoni finanzjarja komda li jipprovdu servizzi extra ta’ ġbir ta’ skart, diġà sponsorja ġabra extra
kuljum matul il-jiem tas-Sajf fiż-żoni turistiċi sabiex dawn jinżammu nodfa kemm jista’ jkun.
74.5.14 Numru ta’ membri ilmentaw ukoll dwar l-problema tal-iskart iġġenerat mill-istabbilimenti tal-ikel u
restoranti b’mod speċjali fix-Xlendi u Marsalforn li minkejja li l-Ministeru għal Għawdex sponsorja ġabra
extra kuljum, xorta għad hemm problemi kbar minħabba li l-iskart ta’ dawn jinġabar minn kuntrattur privat
tagħhom allavolja l-Kunsilli Lokali rispettivi offrewlhom li lesti li joffrulhom huma dan is-servizz imma bi
ħlas. Wara li saret diskussjoni interessanti dwar x’jista’ jsir, is-Segretarju Eżekuttiv fakkar kif mil-laqgħa li
hu kellu mal-Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli, l-Ambjent u Tibdil fil-Klima f’Marzu 2017, kien ħareġ ċar li
minħabba li l-Wasteserv hija responsabbli biss mill-iskart domestiku u mhux ‘industrijali’, kienu għaddejjin
taħdidiet mal-General Retailers & Traders Union(GRTU) sabiex dawn l-istabbilimenti tal-ikel u r-restoranti
mhux biss jibdew jisseparaw l-iskart imma ukoll jinstabu soluzzjonijiet dejjiema dwar il-ġbir tal-iskart
iġġenerat minnhom u li kollox jindika li dawn għadhom mhux konklużi bil-konsegwenza li l-Kunsilli Lokali
ma jistgħu qatt jilħqu kompromess dirett magħhom u dan b’detriment għad-dehra kerha u l-problemi
kollha li dawn qed jikkawżaw f’kull Lokalità fejn joperaw.
74.5.15 B’rabta ukoll mal-problema ta’ numru ta’ stabbilimenti tal-ikel flimkien ma’ numru ta’ sidien/kerrejja
ta’ Farmhouses u appartamenti tal-kiri li huma reġistrati jew liċenzjati bħala operaturi li ma humiex
josservaw id-direttivi odjerni dwar il-ġbir ta’ skart fil-lokalità fejn joperaw bil-konsegwenzi kollha li qed
ikollhom jiffaċċjaw il-Kunsilli Lokali rispettivi sabiex iżommu l-lokalità nadifa u gradevoli mill-aħjar possibbli
bil-għan li titgawda kemm mir-residenti kif ukoll mill-istess barranin li jżuru u jgħammru fl-istess postijiet in
kwistjoni, numru ta’ membri issuġġerew li l-Awtorita’ għat-Turiżmu għandha tibda’ tadotta direttiva fejn
kemm-il darba jiġu rapurtati numru ta’ każijiet fejn jinstab li xi sid/kerrej partikulari ma huwiex jonora jew
saħansitra qiegħed jikser dawn id-direttivi, il-liċenzja tiegħu kif maħruġa mingħand l-istess Awtorita’,
għandha tiġi revokata minnufih filwaqt li ma jitħalliex jopera.
74.5.16 Għalhekk, il-membri qabblu ukoll li r-Reġjun Għawdex għandu jibgħat ittra lill-Malta Tourism
Authority u jikkopja lill-Gozo Tourism Association fejn filwaqt li jerġa’ għal darb’oħra jappellalhom sabiex
jiġbdu l-attenzjoni tal-membri rispettivi tagħhom li legalment is-sidien/kerrej u mhux l-inkwilin temporanju
huma responsabbli li jaderixxu mad-direttivi odjerni tal-ġbir ta’ skart f’kull lokalità, jerġgħu jfakkruhom ukoll
sabiex ma joħorġux l-iskart qabel siegħa mill-ġbir tieġħu, filwaqt li ma jħallux l-iskart ġġenrat
fil-proprjetajiet tagħhom in kwistjoni la ljieli u lanqas ġranet barra sabiex ma tingħatax dehra ta’ telqa
fil-lokalitajiet rispettivi. Fl-istess ittra, ir-Reġjun Għawdex għandu jirrakkomanda ukoll lill-Awtorita’
għat-Turiżmu sabiex tibda’ tadotta direttiva fejn kemm-il darba jiġu rapurtati numru ta’ każijiet fejn jinstab li
xi sid/kerrej partikulari ma huwiex jonora jew saħansitra qiegħed jikser dawn id-direttivi, il-liċenzja tiegħu
kif maħruġa mingħand l-istess Awtorita’, għandha tiġi revokata minnufih filwaqt li ma jitħalliex jopera.
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74.5.17 Is-Sur David Apap Agius esprima l-prokkupazzjonijiet tiegħu għall-fatt li f’ħafna lokalitajiet ġewwa
Għawdex, qegħdin jinħarrġu ħafna permessi ġodda għall-konverżjoni ta’ B&B’s u djar oħra f’farmhouses,
mingħajr ma’ l-Awtorità tal-Ippjanar qegħda tieħu in kunsidrerazzjoni dawk ir-riperkussjonijiet ambjentali
bħalma huma l-problemi kbar ta’ parkeġġ, kif ukoll il-ġenerazzjoni ta’ aktar skart kemm fl-inħawi kif ukoll
fil-lokalità, u dan b’differenza mill-proċeduri li normalment jiġu adottati mill-Awtorità tal-Ippjanar kull meta
tkun qegħda tiġi evalwata applikazzjoni għal xi żvilupp ġdid għall-appartamenti ġodda, ħwienet jew
kumplessi kummerċjali u lukandi. Dan, bil-konsegwenza li fir-rigward tal-problemi ta’ parkeġġ, qegħdin
jinħassu ankè f’lokalitajiet li sallum qatt am kellhom problemi partikulari, kif ukoll fir-rigward tal-iskart
qiegħed jinħoloq inkonvenjent żejjed kemm għar-residenti kif ukol għall-inħawi u dan b’differenza
mill-proċeduri li normalment l-istess Awtorità tadotta kull meta tkun qegħda tiġi evalwata applikazzjoni
għal xi żvilupp ġdid.
74.5.18 Għaldaqstant, wara diskussjoni imqanqla, il-membri qabblu li r-Reġjun Għawdex għandu jikteb
lill-Awtorità tal-Ippjanar u jikkopja kemm lill-Malta Tourism Authority kif ukoll lill-Gozo Tourism Assosiation
fejn jirrakkomanda li l-istess miżuri u proċeduri li l-Awtorità tal-Ippjanar tadotta fir-rigward ta’ parkeġġ kull
meta jinħareġ permess għal żvilupp ġdid, għandhom jiġu introdotti ukoll fir-rigward ta’ ħruġ ta’ permessi
ġodda kemm għall-konverżjoni ta’ B&B’s kif ukoll farmhouses, fejn kemm-il darba jinstab li ma jkunx
qiegħed jiġi offrut parkeġġ privat adegwat lill-klijenti skont in-numru ta’ sodod offruti, is-sidien/l-applikanti
għandhom jiġu mitluba jikkunpensaw finanzjarjament għad-danni ambjentali li jkunu sejrin jikkawżaw
lill-Kunsilli Lokali rispettivi.
74.5.19 L-stess għandu jgħodd għall-iskart ġenerat mill-istess B&B’s u farmhouses, minħabba li l-Kunsilli
Lokali dejjem jisħqu li ma dawn l-iżviluppi għandhom ikunu provduti b’kamra/spazzju biex iserrvu ta’ depot
għal iskart ġenerat u li tkun aċċessibli mit-triq sabiex ikun jista jinġabar l-istess skart faċilment, mentri
l-Awtorità tal-Ippjanar mhux biss qegħda tinjora dawn il-proposti imma qegħda ħafna drabi tonqos milli
tapplikahom ukoll għall-blokkok sħaħ ta’ appartamenti li jkunu ser joħolqu impatt ambjentali bla preċedent
kemm fl-inħawi kif ukoll fil-Lokalità filwaqt li is-sidien/l-applikanti għandhom jiġu mitluba ukoll
jikkunpensaw finanzjarjament għad-danni ambjentali li jkunu sejrin jikkawżaw lill-Kunsilli Lokali rispettivi.

74.6 Korrispondenza
Tressqet Korrispondenza mingħand:
74.6.1 E-mail u Ċirkulari AKL 2018/069 mibgħuta mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali(AKL) datata 21 ta’
Ġunju 2018, fejn tavża li ser tinżamm waħda mill-attivitajiet li qegħdin jitħejjew f’għeluq il-25 sena
mit-twaqqif tal-Gvern Lokali u din ser tkun Barbecue fil-Lukanda Dolmen nhar il-Ġimgħa 10 Awwissu 2018
u li għalih huma mistiedna kemm is-Sindki, il-Viċi-Sindki, Kunsilliera u Segretarji Eżekuttivi - Ir-Reġjun
innota l-kontenut filwaqt li l-President fakkar li jekk ikun hemm attendenza tajba jiġi organizzat trasport
għal dawk l-Għawdxin interessati li jattendu.
74.6.2 E-mail u Ċirkulari AKL 2018/072 mibgħuta mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali(AKL) datata 21 ta’
Ġunju 2018, fejn l-Assoċċjazzjoni qegħda tgħaddi rapport dettaljat li ħejjiet dwar l-effett negattiv
tal-bżieżaq li jittajru filwaqt li tħeġġeġ lill-Kunsilli Lokali sabiex ikunu l-istess Kunsilli li jagħtu eżempju
lill-komunitajiet oħra fil-lokalità rispettiva tagħhom billi mhux biss jiffirmaw dikjarazzjoni simbolika kontra
l-użu tal-bżieżaq imma ukoll jipprojbixxu l-użu tagħhom waqt attivitajiet mtella’ mill-Kunsill jew fil-Lokalità
tagħhom għall-ambjent aħjar - Ir-Reġjun innota l-kontenut.
74.6.3 Stqarrija maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali(AKL) datata 13 ta’ Ġunju 2018, fejn filwaqt li
tiddikkjara li qegħda b’sodisfazzjon tilqa’ id-deċiżjoni tal-Awtorità tal-Ippjanar illi jibda jkun hemm tqassim
aħjar tal-imwejjed u siġġijiet mis-sidien tar-restoranti fuq art pubblika, tagħmel aċċenn għar-rapport li
l-istess Assoċċjazzjoni kienet preżentat b’numru ta’ proposti, kif ukoll tappella sabiex filwaqt li jissoktaw
il-konsultazzjonijiet bejn l-Assoċċjazzjoni u l-Awtorità tal-Ippjanar tappella lil din tal-aħħar sabiex tieħu
passi simili fil-Lokalitajiet u rħula oħra madwar Malta u Għawdex - Ir-Reġjun innota l-kontenut filwaqt li
esprima sodisfazzjoni li fl-aħħar kollox jindika li ser jittieħdu azzjonijiet minħabba li fit-toroq teżisti anarkija.
74.6.4 IPS Circular No. 05/2018 maħruġa mill-Institute for the Public Service fi ħdan l-Uffiċċju
tal-Prim Ministru u datata 2 ta’ Lulju 2018 biex tinforma li qegħdin jingħataw sponsorships sabiex wieħed
jkun jista’ jattendi għall-attivitajiet internazzjonali marbuta biss ma’ oqsma partikulari li huma elenkati
fl-istess ċirkulari - Ir-Reġjun innota l-kontenut.
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74.6.5 Stqarrija maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali(AKL) datata 7 ta’ Lulju 2018, fejn filwaqt li
issemmi d-diffikultajiet li qegħdin isaqqfu wiċċhom magħhom il-Kunsilli Lokali fejn jidħol infurzar b’rabta
mas-siti ta’ kostruzzjoni, tinnota b’sodissfazzjon li kemm l-Assoċċjazzjoni tal-Iżviluppaturi kif ukoll
l-Awtorità tal-Ippjanar b’mod informali diġà aċċettaw li jkunu parti minn Kumitat inter-Ministerjali li ser
jitwaqqaf apposta sabiex jibdew jiddiskutu kif jistgħu jilqgħu għal dawn l-isfidi ta’ infurzar li qegħdin kull ma
jmur jiżdiedu - Ir-Reġjun innota l-kontenut

74.7 Approvazzjoni tal-Pagamenti
74.7.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi talab lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jagħti spjega tal-pagamenti
li kienu qegħdin jiġi preżentati għall-approvazzjoni jew mod ieħor tar-Reġjun Għawdex.
74.7.2 Wara l-ispjega sodisfaċenti li ngħatat mis-Segretarju Eżekuttiv fejn ġie imfisser kull ħlas rispettiv,
ir-Reġjun Għawdex approva l-iskeda tal-pagamenti nru 60 li tammonta għal €33,300.40ċ kif annessa
mal-minuti.

74.8 Materji Oħra
74.8.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi għarraf lill-membri preżenti li, wara li fil-Laqgħa preċedenti kien
issemma ukoll li kienu diġà għaddejjin diskussjonijiet sabiex ir-Reġjun isellef somma inizzjali ta’ flus
lill-Gozo Regional Development Foundation(GRDF) imwaqqfa fi ħdanu sabiex permezz tal-Gozo
Development Agency(GDA) tamministra f’isem ir-Reġjun Għawdex il-Proġetti ko-finanzjati mill-Unjoni
Ewropea kemm preżenti kif ukoll dawk futuri, kienu saru diskussjonijiet kemm mal-Membru Fundatur
l-ieħor tal-Fundazzjoni, il-Malta Intelligent Energy Management Agency(MIEMA) flimkien mal-Accountant
tar-Reġjun is-Sur Daniel Galea sabiex jiġi stabbilit ammont li jista’ jiġi misluf in kunsiderazzjoni
tal-predikament finanzjarju li għandu r-Reġjun, kif ukoll tal-fatt li r-Reġjun qiegħed jopera mingħajr
allokazzjoni finanzjarja, u li kif sar aċċenn għaliha fl-approvazzjoni tal-Pagamenti, din is-somma tlaħħaq
għal €10,000.
Wara diskussjoni interessanti fejn ġie spjegat mis-Segretarju Eżekuttiv kif din is-somma sejra tiġi mislufa
u eventwalment trid tiġi ukoll rifuża meta l-Aġenzija tirċievi rifużjoni tal-ħlasijiet u l-ispejjeż amministrattivi li
tkun qegħda tagħmel b’rabta mal-proġetti, il-President Dr Samuel Azzopardi għarraf lill-membri preżenti li
l-MIEMA kienet aċċettat li toffri is-somma ta’ €48,000 bl-istess kundizzjonijiet tar-Reġjun u li din is-somma
ngħatat lir-Reġjun Għawdex diġà, kemm minħabba li għadu ma nfetaħx kont Bankarju tal-Aġenżija, kif
ukoll għax ir-Reġjun ġie mitlub iħallas l-aħħar pagamenti kollha li saru b’rabta mal-proġetti qabel ma
jinbidel il-partner tal-proġetti minn Reġjun Għawdex għal GDA, u minħabba l-fatt li r-Reġjun qiegħed
jopera mingħajr allokazzjoni finanzjarja, dawn il-flus ġew utilizzati diġà sabiex jinħarrġu l-ħlasijiet approvati
fi Skeda tal-Pagamenti Nru 48 u li allura s-somma ser tiġi eventwalment rifuża wara li ssir
l-aħħar rikjesta għall-pagamenti u meta r-Reġjun jirċievi r-rifużjoni tagħhom u b’hekk ma jkollux aktar
x’jaqsam mal-proġetti direttament.
74.8.2 B’referenza għas-sessjoni ta’ informazzjoni dwar il-Programm ta’ Fondi tal-Unjoni Ewropea,
Europe for Citizens Programme 2014-2020 li nżammet nhar l-Erbgħa, 20 ta’ Ġunju 2018, is-Segretarju
Eżekuttiv informa lill-membri preżenti li, wara li kienu inbdew id-diskussjonijiet mal-MEUSAC sabiex
ir-Reġjun japplika taħt dan il-Programm u jinħoloq Network of Towns bil-għan li r-Reġjun Għawdex
jorganizza 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, sabiex dan ir-Reġjun ikun jista’ jibda jaħdem fuq l-applikazzjoni, irid
ikun hemm tal-inqas erba’(4) pajjizi parteċipanti fil-proġett sabiex ikun eleġibbli u jikkwalifika u li
għaldaqstant teżisti problema minħabba li l-Kunsilli Lokali Għawdxin huma ġemellati biss ma’ żewġ Pajjiżi
Ewropej li huma fil-maġġor parti tagħhom mal-Italja u l-Kunsill Lokali Ix-Xagħra ma’ post fi Franza.
Wara diskussjoni interessanti fejn is-Sur Noel Formosa għarraf lill-membri preżenti dwar id-diskussjonijiet
li għadhom għaddejjin ma’ bliet fil-Kroazja, ġie deċiż li dawn jiġu mistiedna ukoll jipparteċipaw u għalhekk
ir-Reġjun jista’ jissokta bil-ħidma tiegħu fuq dan il-proġett ġaladarba jeżistu erba’ pajjiżi imsieħba, dejjem
jekk ma jkunx hemm xi oġġezzjoni partikulari minn wieħed mill-Bliet ġemellati li minħabba f’hekk jiġi
eskluż awtomatikament il-pajjiż parteċipant.
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74.8.3 Is-Segretarju Eżekuttiv informa lill-membri preżenti li wara 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’ April 2018, ir-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.
74.8.4 Il-President Dr Samuel Azzopardi stieden lis-Segretarju Eżekuttiv, is-Sur George Refalo sabiex
jaġġorna lir-Reġjun Għawdex dwar il-Kawża tal-Arbitraġġ pendenti li għandu r-Reġjun Għawdex u li wara
li din kienet ġiet miftuħa fis-sena 2017 mill-Kumpanija Toad Management Services Ltd. wara li f’Awwissu
2015, minħabba l-ħolqien tal-Aġenzija LESA, id-Dipartiment għall-Gvern Lokali kien ordna t-terminazzjoni
tal-kuntratt li l-istess Reġjun Għawdex kellu mal-istess Kumpanija, issa kienet waslet għas-sentenza.

74.9 Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss.

74.9.1 Il-laqgħa ntemmet fit-8.40p.m. u ġiet aġġornata għal nhar it-Tlieta, 21 ta’ Awwissu, 2018 fis-7.15 ta’
filgħaxija.

IFFIRMATA

IFFIRMATA

_______________________

______________________

Dr. Samuel Azzopardi
President

George Refalo
Segretarju Eżekuttiv
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