Reġjun Għawdex

MINUTI
Laqgħa tar-Reġjun Għawdex Nru 76/2018
It-Tlieta, 18 ta’ Settembru 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

76.1

76.1.1 Il-Laqgħa bdiet fis-7.15p.m. Intqalgħet it-talba tal-bidu.
76.1.2 Il-President Dr Samuel Azzopardi sellem il-memorja tas-Sur Joseph Grech, ex-għalliem, li kien
il-President tal-Gozo Business Chamber u Chief Commissioner tal-iScouts Association of Malta wara li
flimkien ma’ oħrajn sħabu kien waqqaf il-Victoria Scouts Group, li tħabbret il-mewt tiegħu nhar il-Ħamis 6
ta’ Settembu 2018.
76.1.3 Wara dan il-mument, inqraw il-Minuti tal-erbgħa u sebgħin(74) Laqgħa u ġew approvati
unanimanent.

76.2 Punti imqajjma mill-Minuti
76.2.1
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.
76.2.2 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:


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-European Week of the Regions and Cities 2018 li ta’ kull sena tinżamm ġewwa
l-Belt ta’ Brussel, il-Belġju – fejn is-Segretarju Eżekuttiv għarraf lill-membri preżenti li wara li din
is-sejħa kienet intbagħtet lill-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex, ir-Reġjun kien irċieva nomina waħda
biss mingħand is-Sinjura Miriam Attard, Segretarju Eżekuttiv tal-Kunsill Lokali Città Victoria u
għalhekk, ir-rapreżentant tar-Reġjun Għawdex għall-edizzjoni ta’ din is-sena ser
tkun
is-Sinjura Miriam Attard.



Ittra mibgħuta lid-Direttur Gvern Lokali dwar ir-rifużjoni tal-ispejjeż amministrattivi tar-Reġjun
Għawdex kif kien imwiegħed mat-twaqqif tal-Aġenzija LESA - fejn is-Segretarju Eżekuttiv informa
lill-membri preżenti li d-Direttur kien kiteb lura biex jinforma li kien qiegħed jgħaddi l-appell
tar-Reġjun Għawdex għall-attenzjoni tad-Direttur Ġenerali (Gvern Lokali) fid-dawl tal-pjanijiet u
r-riformi maħsuba.

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

76.3 Komunikazzjoni tal-President
76.3.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi beda l-intervent tiegħu billi mill-qalb irringrazzja lil kull min ta’
sehmu sabiex instabet soluzzjoni raġjonevoli li ippermettiet li s-servizz ta’ ġbir ta’ skart reċiklabbli ġewwa
Għawdex baqa’ jingħata interrottament liċ-ċittadin u ser jibqa’ jingħata sakemm tinħareġ sejħa oħra.
76.3.2 Il-President Dr Samuel Azzopardi bi pjaċir għarraf lill-membri preżenti li wara li r-Reġjun Għawdex
kien issottometta l-proposta tiegħu għall-Proġett ta’ coffee-table book dwar Għawdex lill-Assoċjazzjoni
Kunsilli Lokali(AKL), l-AKL kienet idduskutiet din il-proposta u approvat dan il-proġett filwaqt li fl-istess ittra
li kienet bagħtet u datata 13 ta’ Settembru 2018, fakkret ukoll li l-ammont li jista’ jiġi utilizzat għal dan
il-proġett u li huwa miżmum għand l-AKL għad-dispożizzjoni tar-Reġjun Għawdex huwa ta’ €34,171.34ċ.
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76.3.3 Il-President Dr Samuel Azzopardi filwaqt li irrimarka li dwar il-proposta kif preżentatata
miċ-Chairman tal-Kumitat Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali u Reġjonali dwar li l-Karnival organizzat
fil-Lokalitajiet jibda jinżamm fil-weekend ta’ qabel il-ġranet Uffiċċjali tal-Karnival mhux il-Kunsilli Lokali
kollha kienu ddiskutew fi ħdanhom din il-proposta, talab sabiex kemm jista’ jkun sal-laqgħa li jmiss din
il-materja tkun diskussa sabiex ir-Reġjun Għawdex ikun f’pożizzjoni li jifformula opinjoni dwar din
il-materja li jkun jista’ jikkomunikaha ukoll 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.

76.4 Il-Qasam tas-Saħħa ġewwa Għawdex
76.4.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi, filwaqt li għamel referenza għall-proposta mressqa
mill-Viċi-President, is-Sur Noel Formosa sabiex fl-ewwel laqgħa tar-Reġjun Għawdex jiġi diskuss il-qasam
tas-Saħħa ġewwa Għawdex, stieden lis-Sur Noel Formosa sabiex jagħmel l-intervent tiegħu.
76.4.2 Il-Viċi-President is-Sur Noel Formosa filwaqt li esprima l-prokkupazzjoni tiegħu għall-fatt li dan
l-aħħar ġewwa Għawdex qiegħed sfortunatament jinħass li fost ir-residenti Għawdxin jeżisti nuqqas ta'
sigurtà fejn tidħol is-saħħa tant li kien avviċinat minn numru konsiderevoli ta’ residenti li esprimew miegħu
personlament din il-prokkupazzjoni li għandhom huma u li tissemma’ ħafna drabi kemm fil-mezzi taxxandir u aktar fil-midja soċjali tant li mhux l-Għawdxin kollha huma ċerti daqs kemm kienu fil-passat li
s-servizz tas-saħħa kif mogħti mill-iSptar Ġenerali ta’ Għawdex huwa wieħed ta' serħan tal-moħħ, appella
sabiex kemm-il darba l-membri tar-Reġjun Għawdex għandhom l-istess konvinzjoni jew mod ieħor,
tittwarrab għall-mument il-politika partiġjana u bħalma ġara fil-passat din il-materja tiġi trattata bis-serjetà
fi ħdan ir-Reġjun peress li qegħdin nitkellmu mhux biss fuq saħħet iċ-ċittadini imma ukoll dwar is-serħan
tal-moħħ li kull ċittadin għandu dritt li jkollu fejn jidħol kull aspett tas-servizz tas-saħħa kif hu mogħti
fl-iSptar Ġenerali ta’ Għawdex.
76.4.3 Wara diskussjoni interessanti fejn ġew diskussi ħafna aspetti dwar is-servizz tas-saħħa kif ukoll
tqajjmu ħafna mistoqsijiet li nħass li r-Reġjun Għawdex għandu jingħata risposta dwarhom filwaqt li saru
riferimenti għal inċidenti li ssemmew anke fil-midja dan l-aħħar, il-membri qabblu dwar numru ta’
mistoqsijiet li għandhom jintbagħtu f’forma ta’ ittra għall-attenzjoni tal-Onorevoli Ministru Dr Chris Fearne
filwaqt li tiġi offruta d-disponibilità tar-Reġjun Għawdex li jiddiskuti din il-materja mal-istess Ministru.

76.5 Proposta – Ġbir tal-iskart reċiklabbli – Ħġieġ
76.5.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi, filwaqt li għamel referenza għall-proposta mressqa
mis-Sur Franco Ciangura sabiex tinbidel id-data ta’ meta għandu jibda jiġabar l-iskart ħġieġ, stieden
lis-Sur Franco Ciangura sabiex jagħmel l-intervent tiegħu.
76.5.2 Is-Sur Franco Ciangura filwaqt li fakkar kif din il-materja kienet issemmiet fi Frar li għadda meta
inqalet l-ewwel kwistjoni fuq il-ġbir tal-iskart mal-Green MT u fejn kien ġie deċiż li din il-proposta għandha
tiġi diskussa mal-Awtoritajiet kompetenti kemm-il darba jinżammu diskussjonijiet magħhom fuq il-kwistjoni
pendenti u urġenti li kienet inqalet dakinhar, ġaladarba, ir-Reġjun u l-Kunsilli Lokali rispettivi qatt ma kienu
nvoluti f’dawn id-diskussjonijiet, il-proposta li l-ġbir tal-iskart ħġieġ jibda jinġabar fl-ewwel Tlieta ta’ kull
xahar flok fl-ewwel Ħamis ta’ kull xahar sabiex tkun fl-istess ġurnata li fiha tinġabar il-borża tal-iskart
reċiklat ħalli l-kollettur ma jibqax jiddeżisti milli jiġbor l-kontenituri reċiklabbli li fihom jkun inħareġ il-ħġieġ
aktar kmieni kif qiegħed jiġri fil-preżent bil-konsegwenzi kollha li dan ir-rifjut qiegħed ikollu fuq id-dehra
degradanti tal-lokalitajiet kollha ġewwa Għawdex, kienet qegħda terġa’ titressaq din il-proposta mill-ġdid
għall-attenzjoni tal-Kunsilli Lokali kollha sabiex tittieħed deċiżjoni dwar din il-materja fl-aħjar interess ta’
kulħadd.
76.5.3 Wara diskussjoni interessanti fejn mill-ewwel deher li ma hemmx xi oġġezzjoni partikulari għal din
din il-proposta, kif ukoll il-ħtieġa urġenti li ssir xi ħaġa minħabba li l-kuntratturi mhux biss qegħdin
jirrifjutaw li jiġbru l-kontenituri reċiklabbli li fihom jinħareġ il-ħġieġ imma qegħdin iħalluhom f’nofs tat-triq
bil-konsegwenza li l-lokalitajiet qegħdin jingħataw dehra ta’ abbandun, il-President Dr Samuel Azzopardi
saqsa kif din il-problema ma tidhirx li teżisti Malta tant li l-istess materja qatt ma tqajmet fi ħdan l-AKL.
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76.5.4 Għalhekk, il-President Dr Samuel Azzopardi ppropona li jkun aktar għaqli jekk qabel ma titressaq
din il-proposta sabiex tinbidel il-ġurnata tal-ġbir tal-iskart ħġieġ, ir-Reġjun Għawdex għandu jitlob
lill-Awtoritajiet kompetenti u responsabbli minn dan is-servizz sabiex jordnaw lill-kolletturi Għawdxin biex
jiġbru l-kontenituri reċiklabbli li fihom jkun inħareġ il-ħġieġ u li kemm-il darba jinstab biss li dawn ma
humiex f’pożizzjoni li jobbligaw lill-kolletturi jiġbru l-kontenituri reċiklabbli li fihom ikun inħareġ l-ħġieġ,
ir-Reġjun għandu jipproponi tibdil fil-ġurnata tal-ġbir tal-ħġieġ.
76.5.5 Il-membri preżenti qabblu mal-proposta u inkarigaw lis-Segretarju Eżekuttiv, is-Sur George Refalo
sabiex l-ewwel jindaga dwar liema hi l-entita’ responsabbli mill-ġbir tal-iskart reċiklabbli filwaqt li jiktbilha
ittra fejn jobbligaha tordna lill-kolletturi jiġbru l-kontenituri reċiklabbli li fihom jkun inħareġ il-ħġieġ u ma
jippermettux li l-kolletturi jisservew aktar bl-iskuża li għax dan ma huwiex ħġieġ u għalhekk ma jistax
jinġabar separat minn mal-ħġieġ.

76.6 Sejħa għall-impjieg part-time ta’ Reġistratur Tribunal – Reġjun Għawdex
76.6.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi, għarraf lill-membri preżenti li, minkejja ħafna korrispondenza
mal-LESA fejn kienet tintalab tiggwida lir-Reġjun Għawdex kif għandha tinħareġ is-sejħa għall-Reġistratur
tat-Tribunal fis-sens jekk hux fuq bażi ta’ part-time kif kienet sal-lum jew full-time, kien biss issa li l-LESA
proponiet li s-sejħa għandha tinħareġ part-time minħabba li ġewwa Għawdex jinżammu anqas minn
ħames(5) seduti fix-xahar, u dan seħħ grazzi għall-fatt li r-Reġistratur tat-Tribunal preżenti is-Sinjorina
Georgina Gauci kienet kitbet ittra fejn infurmat kemm lir-Reġjun Għawdex kif ukoll lil-LESA li kienet ħadet
id-deċiżjoni li tirtira fid-9 ta’ Frar 2019 milli tibqa’ taqdi l-funzjonijiet ta’ Reġistratur tat-Tribunal Reġjun
Għawdex u li din id-deċiżjoni kienet irriversibli.
76.6.2 Għalhekk, wara diskussjoni fejn is-Segretarju Eżekuttiv spjega s-sejħa kif kienet tfasslet sabiex
eventwalment tinħareġ internament wara li r-Reġjun Għawdex jingħata l-approvazzjonijiet meħtieġa
kemm mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali kif ukoll mill-Jobsplus, il-membri qabblu li din is-sejħa għandha
tinħareġ kif indikat mil-LESA fis-sens ta’ fuq bażi ta’ part-time.

76.7 Sejħa għall-offerti għall-Pubblikazzjoni ta’ Coffee-Table Book dwar Għawdex
76.7.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi, filwaqt li għamel aċċenn għall-ittra mibgħuta mill-AKL u li kienet
issemmiet aktar kmieni fil-laqgħa, stieden lir-Reġjun Għawdex sabiex japprova jew mod ieħor
il-pubblikazzjoni tas-Sejħa għall-offerti għall-Pubblikazzjoni ta’ Coffee-Table Book dwar Għawdex.
76.7.2 Wara diskussjoni interessanti fejn issemma’ jekk ir-Reġjun Għawdex għandux joħroġ sejħa waħda
li tinkludi l-fotografija u l-pubblikazzjoni tal-ktieb flimkien jew sejħiet separati għall-fotografija u oħra
għall-pubblikazzjoni, mill-evalwazzjoni li saret ta’ pubbikazzjonijiet simili maħruġa fil-passat minn Kunsilli
Lokali ta’ Għawdex, instab li jekk tinħareġ sejħa waħda tkun aktar vataġġjuża finanzjarjament
għar-Reġjun Għawdex milli numru ta’ sejħiet separati.
76.7.3 Għalhekk, ir-Reġjun Għawdex qabel li għandha tinħareġ sejħa waħda għall-Pubblikazzjoni ta’
Coffee-Table Book dwar Għawdex filwaqt li inkarigaw lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jibda’ t-tħejjijiet
neċessarji sabiex din is-sejħa tinħareġ kmieni kemm jista’ jkun.

76.8 Jum Għawdex 2018
76.8.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi, filwaqt li fakkar li fil-laqgħa preċedenti r-Reġjun Għawdex kien
qabel li għaċ-Ċelebrazzjonijiet b’rabta ma’ Jum Għawdex 2018 kien ser jittella’ d-dramm ‘Il-Qassis li
Rebaħ’ mill-Gozo Creative Theatre Club, stieden lis-Segretarju Eżekuttiv, is-Sur George Refalo sabiex
jagħti ħarsa lejn il-programm proviżorju li tfassal sa’ issa.
76.8.2 Wara li ġie rrimarkat li l-bdil tas-siegħa minn dik tas-Sajf għax-Xitwa fl-aħħar weekend ta’ Ottubru li
nzerta’ ukoll f’Jum Għawdex, għada mhux deċiża x’ser jiġri, il-membri qablu li fis-6.00p.m. għandha
tinżamm il-Konċelebrazzjoni Pontifikali fil-Katidral ta’ Għawdex segwita miċ-ċerimonja tat-tqegħid ta’ fjuri
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mal-Monument tal-Arċipriet Saverio Cassar fi Pjazza Indipendenza – It-Tokk, Victoria, Għawdex u
d-Dramm ‘Il-Qassis li Rebaħ’ fuq il-Bastjun ta’ San Mikiel ġewwa ċ-Ċittadella, Victoria, Għawdex, għal
ħabta tas-7.30p.m. jew fit-8:00p.m.
76.8.3 Il-membri, filwaqt li esprimew ix-xewqa li terġa’ tiġi mistiedna tippattronizza dawn
iċ-Ċelebrazzjonijiet l-E.T. Marie-Louise Coleiro Preca, President tar-Repubblika ta’ Malta, inkarigaw
lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jibgħat l-istedina formali mill-aktar fis possibbli.
76.8.4 Is-Sur Franco Ciangura propona li tkun ħaġa sabieħa jekk fl-okkazzjoni tal-Ħamsa u Għoxrin(25)
sena Anniversarju mit-twaqqif tal-Kunsilli Lokali, dawk is-Sindki u Kunsilliera li servew f’xi Kunsill Lokali ta’
Għawdex jingħataw rikonoxximent ta’ ħidmiethom mir-Reġjun Għawdex u li dan jkun xieraq li jingħata
fl-okkażjoni ta’ Jum Għawdex.
76.8.5 Wara diskussjoni interessanti l-membri qabblu li dan il-rikonoxximent għandu jingħata lil dawk
kollha li servew f’xi wieħed mill-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex matul dan l-aħħar kwart ta’ seklu u li fil-każ ta’
dawk il-membri li sfortunatament ma għadhomx magħna dan għandu jingħata lill-familjari tiegħu.
76.8.6 Għalhekk, il-membri inkarigaw lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jiġbor l-informazzjoni mingħand
il-Kunsilli Lokali kollha dwar il-membri li servew matul xi leġislatura jew oħra f’xi wieħed mill-Kunsilli Lokali
ta’ Għawdex kif ukoll xi kwotazzjonijiet ta’ mementos li jistgħu jingħataw f’okkażjonijiet bħal dawn sabiex
ir-Reġjun Għawdex ikunu f’pożizzjoni li jiddeċiedi dwar l-ordnijiet meħtieġa.

76.9 Proposta - Organizzazzjoni tal-Young European Orchestra 2019 ġewwa Għawdex
76.9.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi, filwaqt li fakkar li r-Reġjun Għawdex mhux biss ipparteċipa
fl-edizzjonijiet kollha tal-Festival des Lycéens et Apprentis – European Orchesta li saru minn kemm ilu
jipparteċipa f’dan il-proġett prestiġjuż imma ukoll dejjem propona mal-organizzaturi sabiex jiġu sfruttati
fondi mill-Unjoni Ewropea taħt xi programm partikulari bit-tama li fil-futur l-istess Festival jibda jiġi
organizzat ukoll fir-Reġjuni parteċipanti inkluż ġewwa Għawdex, bi pjaċir ħabbar li l-organizzaturi
tal-Proġett Youth European Orchestra tar-Reġjun ta’ Aquitaine fi Franza kienu stiednu lill-membri
parteċipanti l-oħra fosthom Għawdex sabiex jaraw jekk humiex interessati jew mod ieħor li jorganizzaw
dan il-proġett is-sena d-dieħla fir-Reġjun tagħhom minħabba li fl-aħħar edizzjoni, il-Proġett kien ikkwalifika
għall-Fondi tal-Unjoni Ewropea taħt il-Programm Erasmus + li fost oħrajn jirrikjedi skambju ta’ żgħażagħ
mill-pajjiżi parteċipanti, u minħabba li teżisti l-biża’ li l-edizzjoni li jmiss tista’ ma tinżammx f’Bordeaux kif
dejjem sar s’issa jew saħansitra li l-istess proġett irid jinżamm bil-fors f’xi pajjiż parteċipant ukoll,
l-organizzaturi talbu lir-Reġjuni parteċipanti sabiex jevalwaw din il-proposta.
76.9.2 Wara diskussjoni interessanti fejn, minbarra li ssemmew numru ta’ dati li fihom jista’ jinżamm dan
il-Festival, il-President Dr Samuel Azzopardi spjega l-fatt li dan il-Proġett dejjem jinżamm f’Mejju
minħabba li hu marbut ma’ Jum l-Ewropa, ir-Reġjun Għawdex qabel li, ġaladarba l-organizzatur jingħata
l-fondi kollha relatati mal-proġett, ir-Reġjun Għawdex għandu jtella’ dan il-proġett is-sena d-dieħla. Fuq
suġġeriment tas-Segretarju Ezekuttiv, is-Sur George Refalo, il-membri qabblu li l-ewwel data preferità
meta jista’ jittella’ dan il-Festival ġewwa Għawdex jew is-sena d-dieħla jew ta’ kull sena, għandha
preferibilment tkun lejn l-aħħar ta’ Ottubru sabiex ikun parti miċ-Ċelebrazzjonijiet ta’ Jum Għawdex 2019
sabiex jiġu frankati ħafna spejjeż, u li jekk din il-proposta ma tkunx possibbli minħabba li dan il-Proġett hu
marbut ma’ Jum l-Ewropa, ir-Reġjun Għawdex jtella’ dan il-proġett f’Mejju 2019.
76.9.3 Għaldaqstant, il-membri inkarigaw lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jikkomunika mal-Lead Partner
tal-Proġett, ir-Reġjun ta’ Aquitaine fi Franza li dejjem organizzaw dan il-proġett huma biss, kemm
bl-interess tar-Reġjun Għawdex li jtella’ dan il-Festival is-sena d-dieħla, kif ukoll il-preferenzi tad-dati kif
maqbula għall-attenzjoni tagħhom ġaladarba qegħdin jimlew l-applikazzjoni tal-Proġett taħt il-Programm
Erasmus + li kif jidher mill-korrispondenza li għada ser tinqara aktar tard, ser tagħlaq nhar it-Tnejn 4 ta’
Ottubru 2018.
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76.10 Korrispondenza
Tressqet Korrispondenza mingħand:
76.10.1 Stqarrija mill-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali(AKL) fejn tħabbar li flimkien mad-Diviżjoni għall-Gvern
Lokali u l-Istitut Edukattiv Idea Leadership & Management Institute(ILMI) ser jikkollaboraw flimkien biex
ifasslu programm fuq livell MQF 7, M.Sc. Programme in Governance u li dan ser ikun miftuħ kemm
għall-ħaddiema kif ukoll għall-membri eletti tal-Kunsilli Lokali u li ser ikun ukoll parti finanzjat mill-AKL u
mid-Diviżjoni għall-Gvernl Lokali – Ir-Reġjun innota il-kontenut.
76.10.2 E-mail mibgħuta mis-CEO tal-Gozo Tourism Association(GTA) fejn qiegħed jitlob laqgħa
mar-Reġjun u Uffiċċjali tal-Wasteserv sabiex jiġu diskussi s-sitwazzjoni preżenti tal-ġbir ta’ skart kif ukoll
proposti li jimmitigaw il-problemi li jeżistu - Ir-Reġjun innota il-kontenut filwaqt li l-President Dr Samuel
Azzopardi enfasizza lill-membri sabiex jattendu.
76.10.3 Ċirkulari Numru 5/2018 datata 26 ta’ Lulju 2018 u maħruġa mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali
dwar Konsultazzjojni tal-ERA mal-Imsieħba Soċjali fuq Studji dwar l-Impatt fuq l-Istorbju Ambjentali fejn
il-Kunsilli Lokali qegħdin jiġu mitluba jissottomettu l-proposti tagħhom dwar din il-materja - Ir-Reġjun
innota il-kontenut.
76.10.4 E-mail mibgħuta mill-Onorevoli Ministru għal Għawdex Dr Justyne Caruana b’referenza għall-ittra
mibgħuta mir-Reġjun Għawdex lill-Onor. Dr Justyne Caruana Ministru għal Għawdex, fejn tistieden
lir-Reġjun Għawdex jintalab jidentifika u jipproponi postijiet madwar Għawdex li jkunu jistgħu jserrvu ta’
Depots Temporanji għall-ġbir ta’ skart matul il-weekends – Wara diskussjoni interessanti fejn bla dubju
issemma’ l-Amenity Site f’Tal-Kus li diġà kien hemm qbil dwarha fil-Laqgħa meta ġiet diskussa din
il-materja, il-membri qabblu li ġaladarba dan il-post irid ikun wieħed f’post li jintlaħaq mill-Maltin u barranin
li jkunu ser iħallu lil Għawdex, dan il-post għandu jkun fuq il-parking tal-Gozo Channel fl-Imġarr. Il-membri
qabblu ukoll li din il-proposta għandha tiġi diskussa fil-Laqgħa li ntalbet mill-GTA aktar kmieni sabiex
ir-Reġjun ikun f’pożizzjoni li jieħu deċiżjoni aktar furmata.
76.10.5 E-mail u Ċirkulari AKL 2018/102 mibgħuta mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali(AKL) datata 30 ta’
Awwissu 2018, fejn tistieden lill-Kunsilli Lokali jipparteċipaw fl-Access City Award 2019 li ser jingħata
mill-European Commission u l-European Forum of Disabilities f’Ċerimonja apposta li din is-sena ser
tinżamm fi Brussel, il-Belġju fl-4 ta’ Diċembru 2018 - Ir-Reġjun innota il-kontenut.
76.10.6 E-mail u Ċirkulari AKL 2018/103 mibgħuta mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali(AKL) datata 31 ta’
Awwissu 2018, fejn tinforma lis-Sindki li għal nhar is-Sibt 27 ta’ Ottubru 2018 hemm pjanata Laqgħa li
kemm-il darba tilħaq tiġi ppubblikata l-White Paper fuq l-Emendi fil-Liġi, din il-laqgħa tinbidel għal waħda
plenarja li għaliha jkunu jistgħu jattendu ukoll il-Kunsilliera - Ir-Reġjun innota il-kontenut filwaqt li
l-President Dr Samuel Azzopardi enfasizza lill-membri sabiex jattendu u bla bżonn ma jfallux laqgħat bħal
dawn.
76.10.7 E-mail u Ċirkulari AKL 2018/104 mibgħuta mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali(AKL) datata 3 ta’
Settembru 2018, fejn tħabbar li bħala waħda mill-ħafna attivitajiet li l-istess Assoċjazzjoni qegħda
torganizza f’għeluq il-ħamsa u għoxrin(25) sena Anniversarju ta’ Gvern Lokali, ser tkun inizzjattiva ta’
għoti ta’ demm nhar il-Ħadd 28 ta’ Ottubru 2018 - Ir-Reġjun innota il-kontenut filwaqt li
l-President Dr Samuel Azzopardi enfasizza lill-membri sabiex jipparteċipaw allavolja dak inhar hu Jum
Għawdex.
76.10.8 Ċirkulari Numru 7/2018 datata 4 ta’ Settembru 2018 u maħruġa mid-Dipartiment għall-Gvern
Lokali bħala kjarifika għal Ċirkulari Numru 19/2016 li kienet titratta sħubija fil-Local Action Groups(LAG’s)
- Ir-Reġjun innota il-kontenut.
76.10.9 E-mail datata 7 ta’ Settembru 2018 u mibgħuta mill-European Union Programmes Agency(EUPA)
ta’ Malta fejn tgħarraf li l-applikazzjonijiet għall-proġetti taħt il-Program Erasmus+ kienu jgħalqu l-Ħamis,
4 ta’ Ottubru 2018 - Ir-Reġjun innota il-kontenut filwaqt li l-President Dr Samuel Azzopardi fakkar li kien
diġa sar aċċenn għal din l-email meta kienet qegħda tiġi diskussa l-proposta għall-organizzazzjoni
tal-Young European Orchestra 2019 ġewwa Għawdex.
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76.10.10 Ċirkulari Numru 8/2018 datata 18 ta’ Settembru 2018 u maħruġa mid-Dipartiment għall-Gvern
Lokali fejn tfakkar x’inhuma r-responsabbiltajiet ta’ kull Kunsill Lokali fir-rigward tar-Regolamenti dwar
l-Ippakkjar u l-Iskart tal-Ippakkjar fil-Maniġġjar tal-Iskart(L.S.549,43) - Ir-Reġjun innota il-kontenut.
76.10.11 E-mail u Stedina lill-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex mibgħuta mis-Segretarjat Parlamentari
għall-Fondi Ewropej u Djalogu Soċjali sabiex jattendu għal-Laqgħa dwar l-INSULER – Towards a
common framework and platform for the formulation and implementation fo a digitisation strategy in EU
Islands li ser tinżamm ġewwa l-Ministeru għal Għawdex nhar il-Ħamis, 27 tja’ Settembru 2018 - Ir-Reġjun
innota il-kontenut filwaqt li nstab li ħafna membri ma kienux disponibbli li jattendu u għalhekk kien hemm
qbil li l-organizzaturi jiġu nfurmati li jkun aħjar jekk tinstab data oħra meta l-maġġoranza tal-membri
tar-Reġjun ikunu jistgħu jattendu.
76.10.11 Proposti Baġit 2019 imressqa mill-Assoċjazzjoni ta’ Ħaddiema Għawdxin li Jaħdmu Malta Ir-Reġjun innota il-kontenut
76.10.12 Stqarrija għall-istampa maħruġa mill-Assoċjazzjoni ta’ Ħaddiema Għawdxin li Jaħdmu Malta
dwar it-turija ta’ nuqqas ta’ solidarjetà mal-Ħaddiema Għawdxin li intweriet wara li ġew rapurtati fil-midja
il-Proposti Baġit 2019 imressqa mill-istess Assoċjazzjoni - Ir-Reġjun innota il-kontenut

76.11 Approvazzjoni tal-Pagamenti
76.11.1 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.
76.11.2 Wara l-ispjega sodisfaċenti li ngħatat mis-Segretarju Eżekuttiv fejn ġie imfisser kull ħlas rispettiv,
ir-Reġjun Għawdex approva l-iskeda tal-pagamenti magħmula numru 63, kif ukoll l-iskeda tal-pagamenti
numru 64 li jammontaw għal €6,080.88ċ u €97,491.17ċ rispettivament, kif annessi mal-minuti.

76.12 Materji Oħra
76.12.1 Is-Segretarju Eżekuttiv talab li jkun jista’ jressaq għall-approvazzjoni jew mod ieħor tar-Reġjun
applikazzjoni sabiex 96 siegħa mill-Vacation Leave tiegħu għas-sena 2018 jiġu trasferiti għas-sena 2019
peress li skont il-Public Service Management Code(PSMC) hija rikjesta l-approvazzjoni tar-Reġjun qabel
ma jirratifikaha id-Direttur għall-Gvern Lokali.
Wara li s-Segretarju Eżekuttiv spjega kif mhux ħa jirnexxilu jieħu l-Vacation Leave kollu li hu intitolat
għalih fl-2018 minħabba li hu obbligat jutilizza l-ewwel dak il-Leave imħolli mis-sena preċedenti, kif ukoll
minħabba l-volum ta’ xogħol li għandu, il-membri approvaw l-applikazzjonijiet mressqa mis-Segretarju
Eżekuttiv.

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

76.13.1 Il-laqgħa ntemmet fit-8.45p.m. u ġiet aġġornata għal nhar it-Tnejn, 22 ta’ Ottubru, 2018 fis-7.15 ta’
filgħaxija.

IFFIRMATA

IFFIRMATA

_______________________

______________________

Dr. Samuel Azzopardi
President

George Refalo
Segretarju Eżekuttiv
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