Reġjun Għawdex

MINUTI
Laqgħa tar-Reġjun Għawdex Nru 75/2018
It-Tlieta, 21 ta’ Awwissu 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.
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Minuti
Il-President Dr Samuel Azzopardi ippresjeda l-Laqgħa.

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

75.1

75.1.1 Il-Laqgħa bdiet fis-7.15p.m. Intqalgħet it-talba tal-bidu kif ukoll talba għall-ruħ is-Sinjura Carmena
Said, ex-Sindku tal-Kunsill Lokali Il-Munxar, li tħabbret il-mewt tagħha nhar is-Sibt 28 ta’ Lulju 2018.
75.1.2 Il-President Dr Samuel Azzopardi, filwaqt li renda omaġġ lill-memorja għażiża ta’ Ms Carrnena
Said fejn semma l-aktar kwalitajiet nobbli tagħha fost il-ħafna li kienu jiddistingwuha, ma setgħax jonqos
milli jfaħħar il-ħidma li l-aktar wettqet b’missjoni sa’ mill-bidu nett tat-twaqqif tal-Kunsilli Lokali fejn dejjem
ikkontestat u ġiet eletta sakemm fl-aħħar Leġislatura tagħha ġiet ukoll eletta Sindku tal-Kunsill Lokali
Il-Munxar. Hu temm l-eloġju mistħoqq tiegħu billi talab li tinżamm minuta silenzju b’rispett u ad unur
il-memorja ta’ Ms Carmena Said li kien ukoll segwit minn applaws memorabblii mill-membri preżenti.
75.1.3 Wara dan il-mument kommoventi u diffiċċli għall-kollegi Sindki, inqraw il-Minuti tal-erbgħa u
sebgħin(74) Laqgħa u ġew approvati unanimanent.

75.2 Punti imqajjma mill-Minuti
75.2.1
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.
75.2.2 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:


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’ Lulju 2018;



Monument tar-Reġjun Għawdex – fejn is-Segretarju Eżekuttiv informa lill-membri preżenti li
għandha 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;



Parteċipazzjoni fil-Manifestazzjoni Kulturali u Enogastronomika fil-Belt ta’ Cervia - Reġjun EmiliaRomagna fl-Italja 2018 - fejn is-Segretarju Eżekuttiv informa lill-membri preżenti li l-produttur
is-Sur Joseph Spiteri ta’ Ta’ Mena Estate, kien wera ħafna interess li jipparteċipa fil-proġett imma
sfortunatament qegħdin jirrifjutaw li jipparteċipaw minħabba li ma sabux titjiriet fil-qrib, kif ukoll
minħabba x-xita mhux normali li qegħda tinżel f’dawn il-ġranet u li tirrikjedi li ma jallargawx minn
Għawdex sabiex jimmoniterjaw id-dwieli minħabba l-biża’ li jitfaċċa xi mard li jista’ jattakkahom
kawża tat-temp u wkoll għax issa huwa tard wisq biex wieħed ibixx kontra dan
il-mard minħabba li daħal iż-żmien li jinqata’ l-għeneb u jinbeda l-proċess tal-għasir tal-inbid u
għalhekk dawn il-ġranet huma kruċjali sabiex wieħed jiddetermina l-aħjar mument sabiex jinqata’
l-għeneb u jinbeda l-proċess tal-għasir bit-tama li din is-sena ma tkunx waħda ħażina;



Proġett Kulturali Ambizzjuż – fejn is-Segretarju Eżekuttiv għarraf lil-membri preżenti li kien hemm
xi żviluppi u li kien ser jikkomunikahom lir-Reġjun Għawdex il-President Dr Samuel Azzopardi;

75.2.3 Għalhekk, minħabba li ma kienx hemm aġġornamenti oħra, il-laqgħa tkompliet skont l-aġenda.
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75.3 Komunikazzjoni tal-President
75.3.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi għarraf lill-membri preżenti li wara li reġa’ avviċina lill-Artist
is-Sur Austin Camilleri sabiex jara l-proġress li sar dwar dan il-proġett, instab li l-Artist kienu daħlulu
impenji oħra minn barra li kienu sejrin jimpenjawh ħafna u li għalhekk kien wasal iż-żmien li r-Reġjun
Għawdex jimbarka fuq proġett ieħor sabiex il-fondi li l-LESA allokat lir-Reġjun Għawdex sabiex jiġu
utilizzati speċifikament għall-skop kulturali u li ġew mogħtija lill-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali(AKL) sabiex
tamministrahom u tassigura li l-għan ta’ dawn il-fondi qiegħed jintlaħaq, ma jintilfux.
75.3.2 Għalhekk, il-President Dr Samuel Azzopardi ippropona li l-Proġett il-ġdid ikun ta’ coffee-table book
dwar Għawdex – Il-Gżira u Niesa, bil-għan li bil-fotografija jittieħdu snap-shots mill-ħajja ta’ kuljum ta’
individwu/i waqt attività normali jew komunitarja fil-ħajja tagħhom f’postijiet storiċi jew postijiet oħra ġewwa
Lokalitajiet differenti ġewwa Għawdex matul staġuni varji li, miġbura u preżentati flimkien ġo ktieb wieħed,
juru l-Ħajja ta’ Għawdex fl-ispazzju u ż-żmien li nġibdu u li jistgħu anke iservu ta’ studju antropoloġiku
soċjali u kulturali li jista’ jitqabbel kemm ma’ żminijiet passati u futuri, kemm ta’ Għawdex stess, kif ukoll
ta’ gżejjer jew pajjiżi oħra madwar id-dinja.
75.3.3 Wara diskussjoni interessanti fejn is-Sur Noel Formosa, Viċi-President, ippropona ukoll li jixraq li
jiġi ippubblikat ukoll ktejjeb għat-tfal li jirrakkonta l-istorja ta’ Għawdex b’mod illustrat sabiex it-tfal jkunu
familjari mal-istorja ta’ Għawdex u jitqanqal fihom sens ċivili u patrijottiku lejn art twelidhom minn eta’
bikrija, il-membri approvaw dawn il-proġetti.
75.3.4 Il-President Dr Samuel Azzopardi, filwaqt li spjega kif fil-kapaċità tiegħu bħala President tal-Gozo
Football Association(GFA) kien attenda laqgħa tal-Malta Football Association(MFA) fejn issemmiet
l-ħtieġa li kull klabb tal-futbol ikun attrezzat b’apparat eletroniku apposta li jintlibes mill-plejers tal-futbol
sabiex mhux biss ikunu moniterjati fiżikament imma ukoll fil-performance tagħhom bil-għan li jiġu ukoll
identifikati minn kmieni dawk il-problemi fiżiċi li sfortunatament ġieli jikkawżaw ukoll imwiet ta’ plejers
fil-grawnd, ippropona li dan l-apparat li hu stmat li jiswa’ qrib is-€700, jinxtara mill-fondi allokati
għas-saħħa b’rabta mal-Pjan Ekonomiku, Soċjali u Kulturali għall-Komunità fuq Livell Reġjonali.
75.3.5 Wara diskussjoni oħra qasira fejn ġie iċċarat il-punt li b’dan il-proġett kien ser jingħata apparat
wieħed biss lil kull klabb tal-futbol, kif ukoll spjegat kif din il-proposta ma kinetx sejra taffettwa l-bqija
tal-proġetti kif maqbula, il-membri approvaw dan il-proġett ukoll.

75.4 Karnival Reġjonali ta’ Għawdex 2019 u Attivitajiet Kulturali Oħra
75.4.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi għarraf lill-membri preżenti li r-Reġjun Għawdex kien ġie mitlub
jiddiskuti l-Karnival Reġjonali ta’ Għawdex fuq talba taċ-Chairman tal-Kumitat Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali
u Reġjonali fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex u l-Uffiċċju tal-Kultura ġewwa Għawdex u li għal-laqgħa
tal-lum kienu ġew mistiedna jattendu l-E.T. Mgr. Dr Joe Vella Gauci fil-kapaċità tiegħu ta’ Chairman
tal-Kumitat Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali u Reġjonali fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex flimkien
mas-Sur Frank Cassar, l-Uffiċċjal Inkarigat mill-Uffiċċju tal-Kultura ġewwa Għawdex sabiex tiġi diskussa
din il-materja fi ħdan ir-Reġjun Għawdex.
75.4.2 Wara li ngħataw merħba mill-membri preżenti, Mgr. Dr Joe Vella Gauci flimkien mas-Sur Frank
Cassar irringrazzjaw lill-President Dr Samuel Azzopardi u lill-membri preżenti talli aċċettaw li jiltaqgħu
magħhom minkejja l-ħafna impenji li għandhom filwaqt li bdew l-intervent tagħhom billi spjegaw fid-dettall
il-ħtieġa urġenti li ġaladarba għandna obbligu li mhux biss inħarrsu l-wirt kulturali kollu nkluż dak intanġibli
bħalma hu l-Karnival, hemm bżonn li jiġi rivedut il-programm tal-Karnival Reġjonali li minħabba l-problemi
demografiċi li qiegħed jiffaċċja Għawdex f’kull qasam u aspett inkluż dak kulturali, kawża tan-nuqqas ta’
parteċipazzjoni kif ukoll tal-attendenza tal-Għawdxin fl-attivitajiet tal-Karnival Reġjonali li qegħda tinħass
ħafna minħabba li l-popolazzjoni hi dik li hi; kif ukoll minħabba li l-organizzazzjoni tal-Karnival kważi f’kull
Lokalità tinżamm f’ħinijiet ġo xulxin wisq, mhux biss qegħdin ikompli jaffettwaw l-attendenza f’kull Lokalità,
imma saħansitra qegħdin ukoll jaffettwaw lill-Karnival Reġjonali sponsorjat mill-Gvern Ċentrali u dan
minħabba li hemm nuqqas ta’ ko-ordinament fl-organizzazzjoni tal-Karnival Reġjonali għax kollox qiegħed
jiġi organizzat fuq temp ta’ ħames t’ijiem biss.
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75.4.3 Għalhekk, iċ-Chairman tal-Kumitat Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali u Reġjonali ippropona li l-Karnival
organizzat fil-Lokalitajiet jibda jinżamm fil-weekend ta’ qabel il-ġranet Uffiċċjali tal-Karnival, filwaqt li
l-Karnival organizzat mill-Gvern Ċentrali fil-Belt Victoria, Għawdex,
jinżamm fil-ġranet Uffiċċjali
tal-Karnival sabiex l-attivitajiet ikunu aktar ko-ordinati mingħajr ma’ Lokalità ttellef Lokalità oħra filwaqt li
dak organizzat mill-Gvern Ċentrali ma jkollux lanqas x’itellfu. Hu temm l-intervent tiegħu billi esprima
x-xewqa tiegħu u tal-Kumitat tiegħu li eventwalment il-Karnival fil-Lokalitajiet madwar Għawdex, ikunu
sponsorjati ukoll mill-Gvern Ċentrali bħal Karnival organizzat mill-Gvern Ċentrali fil-Belt Victoria,
Għawdex.
75.4.4 Meta ġie mistoqsi dwar jekk kienx hemm xi proposti ukoll fir-rigward tal-Karnival spontanju li
jinżamm jew jiġi organizzat f’numru ta’ Lokalitajiet madwar Għawdex wara li jkun spiċċa l-Karnival
organizzat mill-Gvern Ċentrali fil-Belt Victoria, Għawdex, Mgr. Dr Joe Vella Gauci għamilha ċara li ma
saret l-ebda referenza għal dan proprju u għas-sempliċi raġuni li kollox kien ser jibqa’ kif inhu fil-preżent.
75.4.5 Wara diskussjoni interessanti fejn ġew iċċarati aktar dettalji filwaqt li saret ukoll referenza
għall-Karnival tas-Sajf li kien ser jiġi organizzat għall-ewwel darba ġewwa Għawdex, fl-Imġarr,
Għajnsielem nhar is-Sibt 2 ta’ Settembru, 2018, ir-Reġjun Għawdex qabel li dawn il-proposti kif preżentati
lir-Reġjun għall-attenzjoni tal-membri preżenti, għandhom eventwalment jitressqu ukoll u jiġu diskussi fi
ħdan il-Kunsilli Lokali rispettivi tagħhom, sabiex kemm-il darba hemm qbil dwarhom jew mod ieħor,
ir-Reġjun Għawdex ikun jista’ jifformula opinjoni u deċiżjoni dwar din l-materja u eventwalment
jikkomunikaha liċ-Chairman tal-Kumitat Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali u Reġjonali fil-laqgħa tar-Reġjun
Għawdex li jmiss tinżamm fix-xahar ta’ Settembru, 2018.
75.4.6 Il-President Dr Samuel Azzopardi mill-ġdid irringrazzja lill-E.T. Mgr. Dr Joe Vella Gauci, Chairman
tal-Kumitat Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali u Reġjonali fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex u lis-Sur Frank
Cassar, Uffiċċjal Inkarigat mill-Uffiċċju tal-Kultura ġewwa Għawdex tal-intervent tagħhom f’dan il-ħin
tal-ġurnata filwaqt li stedinhom iħallu s-sala sabiex il-laqgħa tkun tista’ tissokta skont l-Aġenda maqbula.

75.5 Korrispondenza
Tressqet Korrispondenza mingħand:
75.5.1 E-mail u Ċirkulari AKL 2018/066 mibgħuta mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali(AKL) datata 14 ta’
Ġunju 2018, fejn tavża li l-POYC ħabbru Outreach Program “Kun af Aktar Dwar il-Mediċini Tiegħek” u li
jixtiequ li dan jinżamm f’kull Lokalità ta’ Għawdex ukoll u li għaldaqstant jixtiequ li tinżamm Laqgħa
mar-Reġjuni kollha sabiex jintroduċu dan il-programm filwaqt li jitkellmu fuq il-benefiċċju tiegħu
għall-pubbliku - Ir-Reġjun innota l-kontenut filwaqt li faħħar u approva din l-inizzjattiva, u għaldaqstant,
konxji mill-benefiċċju ta’ dawn il-laqgħat informattivi għall-benefiċċju tal-pubbliku, il-membri preżenti
qabblu li ma hemmx għalfejn issir preżentazzjoni tal-programm lir-Reġjun Għawdex imma li jagħmel sens
li l-POYC tiġi infurmata sabiex tikkuntattja direttament lill-Kunsilli Lokali interessati li jorganizzaw
magħhom dawn il-laqgħat informattivi kif ukoll jistgħu għalhekk jipproċedu bil-laqgħat fil-lokalitajiet
disponibbli.
75.5.2 Ċirkulari Numru SPI 10/2018 datata 26 ta’ Lulju 2018 u maħruġa mid-Dipartiment għall-Gvern
Lokali fejn għal darb’oħra reġgħet tnediet l-iskema - Inizjattiva dwar Restawr ta’ Postijiet/Monumenti
Storiċi 2018, u hija speċifikament riservata biss għall-erbgħa u ħamsin(54) Kunsill Lokali li hemm f’Malta u
teskludi għal kollox il-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex kollha – Il-membri preżenti, filwaqt li ġie nnutat il-fatt li
s-sena l-oħra d-Dipartiment għall-Gvern Lokali naqas milli jagħti tal-inqas tweġiba għall-ittra mibgħuta
mir-Reġjun Għawdex li fiha formalment ilmenta li Għawdex kien qiegħed jiġi diskriminat kif ukoll iddeplora
dan l-aġir li bih saret distinzjoni reġjonali, reġgħu għal darb’oħra ddepploraw dan l-aġir li reġa’ għal
darb’oħra irrepeta ruħu.
75.5.3 E-mail mibgħuta mill-EU & International Affaris Unit fi ħdan id-Dipartiment għall-Gvern Lokali fejn
tistieden lir-Reġjuni sabiex, jgħażżlu membru mill-Kunsilliera u s-Segretarji Eżekuttivi ta’ Għawdex
rispettivament sabiex jipparteċipaw fil-European Week of the Regions and Cities 2018 li ta’ kull sena
tinżamm ġewwa l-Belt ta’ Brussel, il-Belġju – Il-membri innutaw il-kontenut filwaqt li l-President Dr Samuel
Azzopardi fakkar dwar l-importanza li l-Kunsilli Lokali jipparteċipaw f’din l’hekk magħrufa European Week.
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75.5.4 E-mail mibgħuta mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali fejn tinforma li l-Litter Act (Kap 206) dalwaqt
ser jiġi emendat u li fost affarijiet oħra ser jinkludi il-ħinijiet tal-ġbir tal-iskart f’kull Lokalità għall-benefiċċju
tal-pubbliku u li għaldaqstant kemm-il darba hemm xi Kunsilli Lokali li sejrin jibdlu l-ħin tal-ġbir sabiex
jinfurmaw b’dan lill-Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli, l-Ambjent u t-Tibdil fil-Klima sa’ ġimgħa qabel
it-tibdil jidħol fis-seħħ sabiex ikun jista’ jiġi emendat l-istess Att – Ir-Reġjun innota l-kontenut.
75.5.5 E-mail mingħand il-Wasteserv fejn qegħda tintalab il-parteċipazzjoni tal-Kunsilli Lokali fil-European
Week for Waste Reduction (EWWR) li din is-sena ser tinżamm bejn is-17 u s-25 ta’ Novembru bit-tema
2018: Hazardous Waste ‘Time to Detox’ - Ir-Reġjun innota l-kontenut.
75.5.6 Żewġ e-mails mibgħuta mill-Kunsill Lokali Ta’ Kerċem u Fontana rispettivament fejn jaġġornaw
lir-Reġjun Għawdex bl-iżviluppi li reġa’ kien hemm b’rabta mat-terminazzjoni tal-Kuntratt ta’ ġbir ta’ skart
reċiklat filwaqt li jitolbu li din il-materja terġa’ tiġi diskussa urġentament.
Għalhekk, il-President Dr Samuel Azzopardi, stieden lir-Rispettabbli Sindki preżenti sabiex jagħtu aktar
dettalji.
Is-Sindki preżenti stqarru li minkejja li hemm kawża pendenti mal-Environment & Resouces
Authority(ERA), reġgħu għal darb’oħra irċivew ittra mibgħuta mill-Kuntrattur Green MT u datata 10 ta’
Awwissu 2018, fejn l-istess Kumpanija kienet qegħda tavża li ser tittermina l-Kuntratt fl-ewwel(1) ta’
Settembru 2018 u li kull servizz għall-ġbir ta’ skart mitlub ser jingħata biss bi ħlas kif speċifikat fl-istess
ittra.
Wara diskussjoni imqanqla fejn ġie kkonfermat li din l-istess ittra kienet reġgħet intbagħtet lil nofs
il-Kunsilli ta’ Għawdex u li jinsabu kollha fil-Punent tal-Gżira ta’ Għawdex 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 jerġa’ jintervjeni u jinterċedi f’isimhom hu ukoll u
flimkien magħhom.
Għalhekk, wara diskussjoni oħra interessanti l-membri reġgħu qabblu li r-Reġjun għandu jerġa’ jikteb ittra
oħra 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 il-Kumpanija Grenn MT kienet qegħda terġa’ tipprova tabdika
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 reġgħet għal darb’oħra ddeċidiet li tittermina l-kuntratt li għandha
mal-istess Kunsilli Lokali u bi qbil mad-Dipartiment għall-Gvern Lokali u l-ERA, b’solidarjetà sħiħa
mal-istess Kunsilli Lokali u maċ-Ċittadin Għawdxin ta’ dawn il-Lokalitajiet, jerġa’ jintalab l-intervent
indispensabbli tal-Onorevoli Ministri, Segretarju Parlamentari u d-Dipartiment tal-Gvern Lokali u
l-Kumpanija Wasteserv ikkuppjati ukoll fl-ittra sabiex jintervjenu mhux biss biex terġa’ tiġi ndirizzata malajr
kemm jista’ jkun din il-problema imma aktar importanti sabiex tissolva din il-problema verament darba
għal dejjem u li qatt ma terġa’ tirrepeti ruħha tal-inqas fil-Gżira Għawdxija, il-Gżira Ekoloġika.

75.6 Approvazzjoni tal-Pagamenti
75.6.1 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.
75.6.2 Wara l-ispjega sodisfaċenti li ngħatat mis-Segretarju Eżekuttiv fejn ġie imfisser kull ħlas rispettiv,
ir-Reġjun Għawdex approva l-iskeda tal-pagamenti magħmula nru 61, kif ukoll l-iskeda tal-pagamenti
nru 62 li jammontaw għal €6,332.50ċ u €3,427.65ċ rispettivament, kif annessi mal-minuti.

75.7 Materji Oħra
75.7.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi għarraf lill-membri preżenti li fuq proposta ta’ numru ta’ Sindki,
ir-Reġjun Għawdex għandu jiddiskuti l-problema li qegħda tinħoloq għall-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex kull
meta jitressqu talbiet mill-privat għall-konstruzzjoni ta’ ‘Temporary Pavements’ fuq quddiem ta’ siti ta’
kostruzzjoni fejn ikun qiegħed/ser jinżamm xi żvilupp.
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Hu għarraf ukoll lill-membri preżenti li, wara li saru l-konsultazzjonijiet meħtieġa ma’ diversi awtoritajiet u
entitajiet interessati, ir-Reġjun Għawdex fuq parir tal-Avukata tiegħu, kien fassal ukoll numru ta’
kundizzjonijiet li kemm-il darba jingħataw lill-applikanti man-‘No Objection in Principle’ għat-talba ta’
‘Temporary Pavement’, il-Kunsilli Lokali rispettivi mhux biss ma jistgħux jiġu issuwjati imma saħansitra
l-approvazzjoni għall-‘Temporary Pavement’ tkun revokata awtomatikament kemm-il darba jinstab li
l-applikant naqas milli jottjeni xi permessi relatati oħra kif mitlub fl-istess kundizzjonijiet.
Wara diskussjoni nteressanti fejn ġew spjegati l-kundizzjonijiet li kienu qegħdin jiġu proposti, il-membri
approvaw dawn il-kundizzjonijiet u inkarigaw lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jgħaddihom f’forma ta’ ittra
għall-attenzjoni tal-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex sabiex kull meta jirċievu xi talba għall-konstruzzjoni ta’
‘Temporary Pavement’ u li għaliha l-Kunsill Lokali rispettiv ma jkunx sab oġġezzjoni partikulari, tingħata
n-‘No Objection in Principle’ bil-kundizzjonijiet imsemmija u maqbula.
75.7.2 Il-President Dr Samuel Azzopardi, filwaqt li fakkar kif numru ta’ mistednin li kienu attendew
għall-attivijiet b’rabta ma’ Jum Għawdex 2017 kienu ssuġġerew sabiex għal din is-sena 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, għarraf lill-membri preżenti li wara li kien ġie avviċinat
il-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 jaħdem fuq id-dramm u jissottometti
stima tal-ispejjeż sabiex ir-Reġjun ikun f’pożizzjoni aktar komda li jiddeċiedi jew mod jekk din il-proposta
tistax titwettaq u ssir realta’ jew mod ieħor, informa lill-membri preżenti li hu stmat li tad-dramm ser ikun
hemm spejjeż ta’ madwar €2200 u li magħhom iridu jiżdiedu l-ispejjeż tad-dwal u s-sistema tas-sound.
Wara diskussjoni interessanti fejn reġa tqajjem il-punt dwar f’liema stadju kienu waslu t-taħdidiet
maċ-Chairman tal-Kumitat Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali u Reġjonali fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex u
l-Uffiċċju tal-Kultura ġewwa Għawdex li kienu għadhom kif temmew l-interevent tagħhom fil-laqgħa,
il-membri qabblu li dan id-dramm għandu jittella’ filwaqt li fil-Laqgħa li jmiss jiġu diskussi
ċ-Ċelebrazzjonijiet ta’ Jum Għawdex 2018.
75.7.3 B’rabta ma’ dak li kien għadu kif ġie diskuss fejn issemmew ukoll l-ispejjeż b’rabta
maċ-Ċelebrazzjonijiet ta’ Jum Għawdex, il-President Dr Samuel Azzopardi saqsa lis-Segretarju Eżekuttiv
dwar jekk ir-Reġjun Għawdex kienx irċieva xi rifużjoni tal-ispejjeż amministrattivi kif kien imwiegħed
mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali mat-twaqqif tal-Aġenżija LESA.
Is-Segretarju Eżekuttiv is-Sur George Refalo, filwaqt li kkonferma li sal-lum ir-Reġjun Għawdex mhux biss
ma kien irċieva l-ebda rifużjoni imma li lanqas hemm indikazzjoni li xi darba ser jirċievi dawn il-flus,
aġġorna lill-membri preżenti dwar is-sitwazzjoni finanzjarja kritika li jinsab fiha r-Reġjun Għawdex
minħabba li qiegħed jopera mingħajr ebda dħul jew allokazzjoni finanzjarja.
Wara diskussjoni qasira, il-membri qabblu li r-Reġjun Għawdex għandu jikteb ittra lid-Direttur għall-Gvern
Lokali dwar din is-sitwazzjoni filwaqt li jesiġi li l-wegħda li r-Reġjun Għawdex jingħata rifużjoni tal-ispejjeż
amministrattivi tiġi rispettata.

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

75.8.1 Il-laqgħa ntemmet fit-8.45p.m. u ġiet aġġornata għal nhar it-Tlieta, 18 ta’ Settembru, 2018 fis-7.15
ta’ filgħaxija.

IFFIRMATA

IFFIRMATA

_______________________

______________________

Dr. Samuel Azzopardi
President

George Refalo
Segretarju Eżekuttiv
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