Reġjun Għawdex

MINUTI
Laqgħa tar-Reġjun Għawdex Nru 79/2018
It-Tnejn, 17 ta’ Diċembru 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:

Kunsill Lokali

Rapreżentant

Parteċipazzjoni

Membru Sostitut

Parteċipazzjoni

Rabat
Citta’ Victoria

Preżenti

Sur Josef Schembri

-

Fontana

Dr Samuel Azzopardi
(President)
Sur Saviour Borg

Preżenti

Sur Victor Cefai

-

Għajnsielem

Sur Franco Ciangura

Skużat

Sur Kevin Cauchi

Għarb

Sur David Apap Agius

Preżenti

Srna Carmen Vella

-

Għasri

Dr Daniel Attard

Preżenti

Sur Emanuel Mintoff

-

Ta’ Kercem

Sur Mario Azzopardi

Preżenti

Sur Paul Mizzi

-

Il-Munxar

Ms Sonya Abela

Skużata

Ms Juliet Rose Attard

Skużata

In-Nadur

Sur Edward Said

Skużat

Sur Eucharist Camilleri

Skużat

Il-Qala

Sur Paul Buttiġieġ

Preżenti

Sur Jesmond Borg

-

San Lawrenz

Preżenti

Sur Anthony Formosa

-

Ta’ Sannat

Sur Noel Formosa
(Viċi-President)
Sur Philip Vella

Preżenti

Sra Frances Galea

-

Ix-Xagħra

Sur Joseph Cordina

Preżenti

Sur Aaron Agius

-

Ix-Xewkija

Sur Paul Azzopardi

Preżenti

Sur Domenic Zerafa

-

Iż-Żebbuġ

Sur Nicky Saliba

Preżenti

Mr Daniel Cordina

-

Segretarju
Eżekuttiv

Sur George Refalo

Preżenti

-

-

Skużat
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Minuti
Il-President Dr Samuel Azzopardi ippresjeda l-Laqgħa.

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

79.1

79.1.1 Il-Laqgħa bdiet fis-7.15p.m. Intqalgħet it-talba tal-bidu. Inqraw il-Minuti tas-sebgħa u sebgħin(77)
u tmienja u sebgħin(78) Laqgħa u ġew approvati unanimanent.

79.2 Punti imqajjma mill-Minuti
79.2.1
Il-President Dr Samuel Azzopardi, stieden lilll-membri preżenti sabiex iqajjmu xi punti
mill-Minuti tal-laqgħat preċedenti li kienu għadhom kif inqraw sabiex tkompli d-diskussjoni dwarhom.
79.2.2 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’ Ottubru 2018, filwaqt li r-Reġjun kien
ġie mistieden mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali sabiex kemm-il darba ma’ kienx hemm tibdil
fil-persuna nominata, l-istess persuna kienet ser tibqa’ meqjusa bħala il-persuna miżmuma
mir-Reġjun Għawdex biex isservi bħala Deputat Segretarju Eżekuttiv u għaldaqstant
id-Dipartiment kien ser imexxi din ir-rakkomandazzjoni lill-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.



Monument tar-Reġjun Għawdex – fejn is-Segretarju Eżekuttiv informa lill-membri preżenti li
il-Laqgħa mal-Uffiċċjali taċ-Cittadella Management Committee kienet inżammet f’Ottubru 2018 u
li wara li ġew definiti u stabbiliti l-kriterji li bihom trid tinħareġ is-sejħa għall-monument fost dawk
l-Artisti interessati li jipparteċipaw, kif ukoll deher li l-post tal-monument ser ikun fil-Foss
taċ-Ċittadella, ir-Reġjun Għawdex ġie mistieden jikteb ittra formali lill-Kunsill Lokali Città Victoria,
minħabba li l-Foss jaqa’ taħt ir-responsabbiltà tiegħu, sabiex tingħata l-approvazzjoni meħtieġa li
biha jkun jista’ jinbeda l-proċess li jwassal għat-twaqqif ta’ dan il-monument b’mod formali;



Ittra mibgħuta lill-Awtorita’ għall-Ambjent u r-Riżorsi(ERA) - fejn is-Segretarju Eżekuttiv informa
lill-membri li l-ERA, għalkemm hija responsabbli mill-proġetti tal-ġbir tal-iskart reċiklabbli inkluż
dak tal-ħġieġ, kienet infurmat lir-Reġjun Għawdex li minħabba li m’għandha l-ebda kuntratt
mal-kuntratturi rispettivi, l-ilment u l-proposta għandhom jittqajmu mal-istess Kuntratturi.
Il-membri preżenti ġew mgharrfa ukoll li minħabba l-urġenza tal-materja, ir-Reġjun Għawdex kien
bagħat l-ittri lill-kuntratturi rispettivi, biss kien għadu ma rċieva l-ebda komunikat jew mod ieħor;



Proposta Temporary Depots – fejn is-Segretarju Eżekuttiv informa lill-membri preżenti li
għalkemm il-Ministeru għal Għawdex kien qiegħed jevalwa il-proposti li dawn it-temporary depots
ikunu matul il-weekends biss, dwar il-propost fl-entratura tal-Amenity Site f’Tal-Kus, ix-Xewkija
qatt ma deher li hemm xi oġġezzjoni partikulari, biss għall-proposta tal-marshalling area
tal-vapur; il-Ministru għal Għawdex kienet kategorika mill-bidu li ma taqbilx;



Il-Proposta - Organizzazzjoni tal-Young European Orchestra 2019 ġewwa Għawdex - fejn
is-Segretarju Eżekuttiv informa lill-membri preżenti li wara li l-Lead Partner Franċiżi kienu
ssottomettew l-Applikazzjoni tagħhom għall-Proġett bl-inklużjoni tal-organizzazzjoni tal-YEO
2019 ġewwa Għawdex f’Ottubru 2019, ftit minuti qabel il-laqgħa r-Reġjun Għawdex kien infurmat
b’email li l-proġett ma ġiex magħżul taħt il-programm Erasmus+ u li l-organizzaturi ser ikunu
qegħdin jistennew ir-riżultat tal-evalwazzjoni qabel ma jieħdu deċiżjoni finali dwar l-edizzjoni
tas-sena 2019;
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Ittra mibgħuta lill-Kummissarju tal-Pulizija - fejn is-Segretarju Eżekuttiv informa lill-membri
preżenti li r-Reġjun Għawdex kien irċieva biss Ittra ta’ Konferma imma kien għadu ma rċieva
l-ebda komunikat ieħor;



Ittra mibgħuta lill-Ministru tas-Saħħa - fejn is-Segretarju Eżekuttiv informa lill-membri preżenti li
r-Reġjun Għawdex kien għadu ma rċieva l-ebda komunikat jew mod ieħor;

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

79.3 Komunikazzjoni tal-President
79.3.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi, filwaqt li fakkar li wara li nhar il-Ġimgħa 19 ta’ Ottubru 2018
kienet ġiet ippubblikata l-White Paper dwar ir-Riforma tal-Gvern Lokali u inbeda il-proċess ta’
konsultazzjoni dwarha tant li s-Segretarjat Parlamentari għall-Gvern Lokali organizza numru ta’ laqgħat ta’
informazzjoni jew konsultazzjoni mal-pubbliku inkluż tnejn ġewwa Għawdex, ħass li għandu jagħmel
referenza għall-inċident li nqala’ fil-Laqgħa għas-Sindki, Kunsilliera u Segretarji Eżekuttivi ġewwa
Għawdex nhar il-Ġimgħa 23 ta’ Novembru 2018, meta ġie mistieden jagħti l-intervent tiegħu dwar
ir-riforma u ġie miftihem ħażin minn Chairman ta’ Kumitat Amministrattiv partikulari tant li ġie akkużat li hu
bħala President tar-Reġjun deher li hu kontra t-twaqqif tagħhom meta mhux biss ma huwiex il-każ iżda
dan il-fatt ġie iċċarat ukoll tant li saħansitra saritlu apoloġija mill-istess Chairman talli ġie interpretat ħażin.
Għaldaqstant kif wiegħed li ser jagħmel, ħass li għandu jsemmi dan l-inċident l-ewwel nett biex jiċċara
l-pożizzjoni tiegħu ma’ kulħadd u ukoll għax jħoss li r-Reġjun għandu jieħu pożizzjoni dwar il-Kumitati
Amministrattivi sabiex kemm-il darba jintlaħaq kunsens fuqhom, ir-Reġjun Għawdex jkun f’pożizzjoni li
jiddefendihom minħabba li bir-Riforma dawn ser jispiċċaw.
79.3.2 Il-President Dr Samuel Azzopardi, filwaqt li għall-benefiċċju tal-membri li ma kienux preżenti
dakinhar tal-laqgħa ta’ konsultazzjoni li fiha seħħ l-inċident reġa’ irrepeta d-diskors tiegħu fejn dwar
il-Kumitati Amministrattivi hu jħoss li dawn għandhom mhux biss jibqgħu imma ukoll li jkollhom għodda
adegwata sabiex jiffunzjonaw, stieden lill-membri li fil-Lokalità tagħhom għandhom Kumitat
Amministrattiv, għajr Ms Sonya Abela li ma setgħetx tattendi l-Laqgħa minħabba laqgħa tal-Kunsill Lokali
Il-Munxar, sabiex jagħtu l-intervent tagħhom l-ewwel biex wara tkun tista’ titkompla d-diskussjoni mill-bqija
tal-membri preżenti.
79.3.3 Is-Sur Mario Azzopardi, Sindku ta’ Ta’ Kerċem, filwaqt li stqarr li bit-twaqqif ta’ dawn il-Kumitati
Amministrattivi hu kien xettiku ħafna, mill-esperjenza li għandu llum, jħoss li, jew għax iċ-Chairman
tal-Kumitat Amministrattiv tal-Lokalità tiegħu kien serva qabel kemm bħala Kunsillier kif ukoll Sindku, jew
għax inzertaw Kumitat magħmul minn nies ta’ rieda tajba li verament għandhom għall-qalbhom l-interessi
tal-irħajjel ta’ Santa Luċija u l-Lokalitá Ta’ Kerċem ukoll, il-Kumitat Amministrattiv tiegħu għamel ħidma u
proġetti ta’ fejda favur il-Lokalita’ li mhux biss jagħmlu ġieh u unur lil-Lokalità kollha tiegħu imma ukoll li
kien ikun diffiċċli għall-Kunsill Lokali tiegħu li jwettaqhom bl-allokazzjoni finanzjarja biss li għandu u
fiż-żmien li twettqu u għaldaqstant jistqarr li sakemm il-Kumitati Amministrattivi jiffunzjonaw bil-mod kif
ħadem il-Kumitat Amministrattiv ta’ Santa Luċija, hu jibqa’ favur dawn il-Kumitati u li għandhom jibqgħu
għax bħalma Kunsill Lokali li falla f’kollox, ħadd ma jħoss li dan għandu jiġi abolit, l-istess għandu jingħad
għall-Kumitati Amministrattivi f’każ li mhux kollha dehru perfetti fl-ewwel leġislaturi tagħhom mit-twaqqif
tagħhom, għax kollox hu suġġett għall-reviżjoni imma mhux abolizzjoni.
79.3.4 Min-naħa tiegħu s-Sur Nicky Saliba, Sindku taż-Żebbuġ stqarr li fil-Lokalità bħal tiegħu fejn
għandek Kumitat Amministrattiv li jrid jieħu ħsieb żona li fiha hemm kemm residenti li l-maġġor parti
minnhom ma għandhom l-ebda sens ta’ appartenenza mal-Lokalita’ fejn jgħixu għax huma barranin, kif
ukoll komunità ta’ membri li għandhom interessi kummerċjali biss tant li Marsalforn hija meqjusa l-akbar
żona turistika ġewwa Għawdex u b’interessi u ħtiġijiet partikulari, hu jħoss li bil-Kumitati Amministrattivi kif
inhuma bħalissa mingħajr delega ċara ta’ responsabbiltajiet, qegħda tinħoloq sitwazzjoni li ma hija xejn
feliċi għall-Kunsill Lokali tiegħu għax minbarra li l-Kumitat Amministrattiv kien konċentrat aktar fuq żona u
settur wieħed b’detriment għal żoni oħra anke residenzjali, id-direzzjoni jew id-deċiżjoni tal-Kunsill Lokali
f’ħafna drabi ġiet interpretata mill-istess Kumitat Amministrattiv saħansitra bħala indħil abbużiv
bil-konsegwenzi kollha li din l-kwistjoni tal-‘awtonomija’ li jgawdu dawn il-Kumitati Amministrattivi rispettivi
ġġib magħha. Infatti hu personalment iħoss li Marsalforn għandu jew ikun stabbilit bħala Kunsill Lokali
ġdid u awtonomu jew inkella jibqa’ ikun amministrat mill-Kunsill Lokali tiegħu li jaħtar fi ħdanu
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Kumitat Amministrattiv xorta waħda imma konsultattiv biss li l-membri tiegħu ma jkunux eletti direttament
mill-elettorat jew li awtomatikament jispiċċaw fil-Kumitat Amministrattiv għax jikkontestaw kanidadati eżatt
daqs in-numru ta’ vakanzi għall-membri.
79.3.5 Wara diskussjoni imqanqla li fiha tkellmu numru ta’ membri oħra li interrogaw il-limiti
tad-deċentrallizzazzjoni fi ħdan l-istess Kunsilli Lokali u f’Reġjun li diġa huwa żgħir ħafna u meta għandek
sitwazzjoni fejn il-Kunsilli Lokali għadhom jisħqu fuq aktar deċentrallizzazzjoni ta’ poteri u
responsabbiltajiet u awtonomija finanzjarja u fiskali mill-Gvern Ċentrali u li r-riforma għal darb’ħra ma
tindirizzax, il-President Dr Samuel Azzopardi ippropona riżoluzzjoni li tgħid li – Ir-Reġjun Għawdex huwa
favur il-Kumitati Amministrattivi pero għandha tinżamm distinzjoni bejn lokalitajiet differenti u l-funzjonijiet
li dawn għandhom ir-responsabbilta’ li jwettqu u li jirriflettu l-esiġenzi u l-aspettativi taċ-ċittadini infushom.
79.3.6 Għaldaqstant, intalab vot dwar din ir-riżoluzzjoni li kienet għadha kemm ġiet proposta fejn:
Il-President Dr Samuel Azzopardi flimkien mal-membri s-Sur Noel Formosa, is-Sur Saviour Borġ u
s-Sur Mario Azzopardi kienu favur; mentri l-membri s-Sur Joe Cordina, is-Sur Nicky Saliba, is-Sur David
Apap Aġius, is-Sur Paul Azzopardi u s-Sur Paul Buttiġiet kienu kontra; filwaqt li Dr Daniel Attard astjena.
B’hekk ir-riżoluzzjoni ma għaddietx.
79.3.7 Wara, il-President Dr Samuel Azzopardi kompla l-intervent tiegħu billi semma’ l-fatt li, konxju
mill-problemi ta’ drogi li hawn ġewwa Għawdex u l-fatt li dawn l-abbużi għal raġunijiet ovvji ma humiex
viżibbli imma l-effett negattiv tagħhom huwa rifless fis-soċjeta’ in ġenerali u l-aktar fil-familji fejn hemm
membri li huma vittmi tad-droga, ħass li għandu jirrimarka dwar l-importanza li l-Kunsilli Lokali kollha
jissieħbu membri u li minkejja n-nuqqas ta’ fondi allokati lilhom, jerġgħu jirreġistraw membri tal-European
Cities Against Drugs(ECAD).
79.3.8 Filwaqt li faħħar lil dawk il-lokalitajiet li jemmnu bis-serjetà li hu obbligu morali li l-istess lokalità
tikkumbatti l-problema tad-droġa filwaqt li tgħin biex din il-problema tiġi indirizzata bl-aktar mod effikaċi u li
jagħmel ġieh lill-istess vittmi, reġa’ semma l-benefiċċji u s-sapport u l-għajnuna li jingħataw il-membri
dwar kif għandhom jittrattaw ċertu sitwazzjonijiet relatata mad-droga fil-lokalità, kif ukoll semma
l-importanza li kull lokalità għandha tkun membru filwaqt li esprima x-xewqa tiegħu li biż-żmien ikun
ir-Reġjun kollu li mhux biss ikun membru iżda ukoll li jħallas l-miżata annwali u b’hekk kull lokalità
f’Għawdex tkun awtomatikament membru u benefiċċjarja.

79.4 Tmiem il-Kawża tal-Arbitraġġ TOAD Management Services Ltd. vs Reġjun Għawdex
79.4.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi, filwaqt li fakkar kif f’Lulju li għadda r-Reġjun Għawdex kien
aġġornat dwar il-Kawża tal-Arbitraġġ pendenti li għandu r-Reġjun Għawdex u li kienet ġiet miftuħa
fis-sena 2017 mill-Kumpanija Toad Management Services Ltd. wara li f’Awwissu 2015, minħabba
li bil-ħolqien tal-Aġenzija LESA, id-Dipartiment għall-Gvern Lokali kien ordna t-terminazzjoni tal-kuntratt li
l-istess Reġjun Għawdex kellu mal-istess Kumpanija, għarraf lill-membri preżenti li fl-ewwel(1) ta’ Ottubru
2018, kien ġie komunikat lir-Reġjun Għawdex li l-kawża kienet intilfet.
79.4.2 Wara diskussjoni qasira fejn il-membri preżenti ġew aġġornati dwar kif żvolġew l-affarijiet
mad-Dipartiment għall-Gvern Lokali meta ġew mitluba jidderieġu lir-Reġjun Għawdex dwar l-appell
fl-istess waqt li l-Avukata tar-Reġjun kienet qegħda tevalwa ukoll is-sentenza sabiex tiddeċiedi jekk
ir-Reġjun Għawdex għandux jappella jew mod ieħor, il-President għarrafhom li minkejja li r-Reġjun
Għawdex f’kull stadju tal-proċess kien dejjem jinforma b’dak kollu li jkun qiegħed iseħħ lid-Dipartiment
għall-Gvern Lokali, fl-aħħar mill-aħħar id-deċiżjoni finali tħalliet f’idejn ir-Reġjun li fuq il-parir legali ma
appellax mid-deċiżjoni tal-Arbitru għax kollox kien jindika li s-sentenza ser terġa’ tiġi konfermata fl-Appell.
79.4.3 Għaldaqstant, ir-Reġjun Għawdex talab lill-Avukata sabiex tikkalkula l-ammonti tal-ispejjeż u
r-riżarċiment għad-danni li r-Reġjun Għawdex huwa obbligat li jħallas b’rabta ma’ din il-kawża u li bħala
drittijiet legali u spejjeż oħra jlaħħqu s-somma ta’ € 6,232.67ċ filwaqt li l-ammont likwidat u l-VAT kif ukoll
l-Imghax bit-8% fis-sena fuq l-ammont ta’ €23,000 li beda mill-1 ta Ottubru 2015, is-somma sal-aħħar
tas-sena tammonta għall-€32,813.33ċ li jistgħu jiżdiedu aktar ma’ r-Reġjun Għawdex jdum ma jħallas
minħabba li għaddej l-Imghax ta’ 8% fis-sena.
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79.4.4 Wara diskussjoni oħra qasira fejn il-President spjega għall-benefiċċju tal-membri l-ammonti
tal-ispejjeż u r-riżarċiment għad-danni li r-Reġjun Għawdex huwa obbligat li jħallas b’rabta ma’ din
il-kawża, il-President għarraf lill-membri preżenti li r-Reġjun kien diġa informa b’kollox lid-Direttur Ġenerali
u li dan min-naħa tiegħu kien diġa kiteb lill-Ministeru tal-Finanzi sabiex ir-Reġjun Għawdex jingħata dawn
l-ammonti mill-Fond Konsolidat għal dan il-għan.

79.5 Il-Proġett Sort It Out ġewwa Għawdex
79.5.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi, filwaqt li stqarr li l-Proġett Sort it Out ġewwa Għawdex minkejja
l-garanziji kollha li l-Joint Managing Director tal-Kumpanija Green Skip Services Limited personalment tat
lill-membri preżenti fil-Laqgħa tar-Reġjun Għawdex li nżammet f’Ottubru 2018 kien fjask bħalma sar u
għadu jsir ġewwa Malta minħabba li d-distribuzzjoni tħalliet f’idejn il-kuntratturi stess bil-problemi li huma
stess ħolqu matul il-proċess tad-distribuzzjoni tal-bins bħalma seħħ ġewwa Għawdex, għarrafhom li skont
korripondenza li għaddiet bejn ir-Reġjun Għawdex u l-istess Kuntrattur, il-proċess tat-tqassim ta’ bins
ġewwa Għawdex huwa lest biss l-istess Kuntrattur stieden lill-Kunsilli Lokali kollha sabiex jilqgħu t-talbiet
ta’ dawk ir-residenti kollha li għal xi raġuni jew oħra ma’ ġabrux il-bins billi joħdulhom kopja tal-karta’
tal-Identità jew tal-kont tal-ARMS tagħhom sabiex meta jagħmlu l-aħħar tqassim li hu ippjanat għas-Sibt
22 ta’ Diċembru 2018 minn post li għadu jrid jiġi konfermat, ikunu jistgħu jeħilsu d-distribuzzjonijiet kollha
f’ġurnata waħda.
79.5.2 Wara diskussjoni imqanqla ħafna fejn saret referenza għall-istqarrija maħruġa mill-Assoċjazzjoni
tal-Kunsilli Lokali(AKL) dwar dan il-proġett minħabba li kull Lokalità esperjenzat xi inċident mhux mistenni,
il-President Dr Samuel Azzopardi fakkar li l-Kunsilli Lokali kienu mwegħda li ma jridu jagħmlu xejn ħlief li
jidentifikaw il-post u l-ġurnata meta kellu jsir it-tqassim tal-bins fil-Lokalità tagħhom u li l-bqija kienu ser
jipprovduh il-kuntratturi, u li għal din it-talba li qegħda ssir mill-Kuntrattur, sta għall-Kunsilli Lokali biss li
jiddeċiedu jekk jaċċettawx l-offerta li qegħda jssirilhom jew mod ieħor meta l-istess Kuntrattur kienet
fil-Laqgħa tar-Reġjun assigurat li l-Kumpanija tagħha flimkien mal-Wasteserv kienu laħħqu ftehim kif
f’każijiet eċċezzjonali fejn anzjani jew persuna jew persuni li minħabba raġunijiet ta’ saħħa ma jkunux
jistgħu jiġbru l-bins, il-bins kienu ser jitwasslulhom id-dar tagħhom, kif ukoll kemm-il darba jkun hemm
persuni li ma jkunux ġabru l-bins meta ssir id-distribuzzjoni fil-Lokalità tagħhom sabiex dawn jingħataw
iċ-ċans li jiġbru l-bins tagħhom mill-Waste Transfer Station, fTal-Kus ġewwa x-Xewkija Għawdex.

79.6 Sejħa għall-impjieg part-time ta’ Reġistratur Tribunal – Reġjun Għawdex
79.6.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi, għarraf lill-membri preżenti li, wara li kienet ġiet ippubblikata
s-sejħa interna għall-Post ta’ Reġistratur tat-Tribunal – Reġjun Għawdex (part-time), sad-data tal-għeluq li
kienet nhar il-Ġimgħa 19 ta’ Ottubru 2018 u r-Reġjun Għawdex kien irċieva biss applikazzjoni waħda li din
kienet ġiet irtirata ġranet biss qabel id-data tal-għeluq bil-konsegwenza li allura ġie li ma applika ħadd
għal dan il-post, kif ukoll ir-Reġjun Għawdex kien talab lid-Dipartiment għall-Gvern Lokali sabiex jingħata
direzzjoni dwar kif għandu jipproċedu b’din is-sejħa f’din l-eventwalità u għaldaqstant ir-Reġjun Għawdex
kien awtorizzat li jippubblika sejħa oħra mal-Jobsplus miftuħa kemm għar-reġistranti kollha kif ukoll dehret
fuq il-website tagħhom għall-pubbliku interessat u li sad-data tal-għeluq li kienet nhar il-Ġimgħa 23 ta’
Novembru 2018, ir-Reġjun Għawdex kien irċieva biss applikazzjoni waħda mingħand persuna mhux
eleġibbli, ir-Reġjun Għawdex reġa’ għal darb’oħra talab direzzjoni kemm mid-Dipartiment għall-Gvern
Lokali kif ukoll mil-LESA sabiex jagħtuh direzzjoni kif jipproċedi minħabba li r-Reġistratur preżenti sejra
tirtira mix-xogħol fid-9 ta’ Frar 2018, u li sal-lum għadu bla risposta.
79.6.2 Wara diskussjoni interessanti dwar din il-materja, il-President Dr Samuel Azzopardi ippropona li
r-Reġjun Għawdex għandu jirrikonoxxi l-ħidma tas-Sinjorina Georgina Gauci billi tingħata tifkira ta’
rikonoxximent meta tirtira. Il-membri qabblu mal-proposta u inkarigaw lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex
jassumi dan l-inkarigu.
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79.7 Jum Għawdex 2018
79.7.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi filwaqt li faħħar l-attivitajiet li saru din is-sena b’rabta
maċ-ċelebrazzjonijiet ta’ Jum Għawdex li kienu qegħdin jittellgħu f’għeluq il-mitejn u għoxrin(220) sena
mit-tkeċċija tal-Franċiżi minn Għawdex u li għal darb’oħra reġgħu inżammu taħt il-Patroċinju Distint
tal-E.T. il-President ta’ Malta u li attendiet għalihom l-Eċċellenza Tagħha Marie-Louise Coleiro Preca, ma
setax ma jerġax jirrimarka l-fatt li mhux is-Sindki kollha attendew għal dawn l-attivitajiet organizzati
mir-Reġjun Għawdex, kif ukoll in-nuqqas kbir ta’ attendenza mill-Kunsillieri Għawdxin li ta’ kull sena
qiegħed ikun veru xokkanti. U dan meta ċ-ċelebrazzjonijiet ta’ Jum Għawdex mhux biss qegħdin jiġu
ċċelebrati ta’ kull sena, imma agħar minn hekk meta kulħadd kien jaf li kienet ġiet mistiedna l-President
tar-Repubblika u saħansitra attendiet ukoll, kif ukoll meta dawn l-attivitajiet saru b’sagrifiċċju finanzjarju
mhux ftit minkejja l-predikament finanzjarju mhux żgħir li għandu r-Reġjun u filwaqt li l-applikazzjoni
tar-Reġjun għall-fondi kulturali kienet reġgħet ġiet għal darb’oħra rifjutata aktar kmieni din is-sena.
79.7.2 Wara diskussjoni qasira dwar l-attendenza xejn inkoraġġanti fejn il-President filwaqt li rrikonoxxa
il-ħafna impenji li kemm is-Sindki kif ukoll il-Kunislliera jkollhom, semma’ ukoll kif kemm-il darba
l-Awtoritajiet ma jirrikonoxxux Jum Għawdex ma jista’ qatt jitnissel fil-poplu sens patrijottiku għal Jum
Għawdex tant li ma setax ma jaċċennax f’dan is-sens ukoll l-involviment dirett tal-Ministeru għal Għawdex
fl-attivita’ ta’ Ġieh Għawdex li normalment tkun organizzata miċ-Circolo Gozitano biss, spjega kif
id-Dramm il-‘Qassis li Rebaħ’ li kien suċċess, kien jitratta tajjeb ħafna l-ġrajja li seħħet 220 sena ilu meta
l-Arċipriet Saverio Cassar mexxa b’għaqal kbir l-imblokk tal-Franċiżi u t-tkeċċija tagħhom minn Għawdex
nhar it-28 ta’ Ottubru 1798 kif ukoll ma setax ma jsemmix l-importanza li kulħadd ikun jaf din il-Ġrajja u
minn x’hiex għaddew missirijietna sabiex aħna llum ninsabu Pajjiż sovran.
79.7.3 Il-President Dr Samuel Azzopardi, filwaqt li aċċenna għal-inċident li seħħ meta l-attivita’ ta’ Ġieh
Għawdex inżammet fil-Pjazza Indipendenza-It-Tokk fl-istess ħin li fuq is-Swar taċ-Ċittadella kien għaddej
id-Dramm ‘Il-Qassis li Rebaħ’ imtlella’ mir-Reġjun Għawdex, għarraf lill-membri preżenti li f’mument
partikulari waqt matul iċ-ċerimonja tat-tqegħid tal-kuruni l-istess Ministru għal Għawdex kienet mgħarrfa
b’dak kollu li seħħ fil-preżenza tal-membri involuti miċ-Circolo Gozitanu u li ġie maqbul bejn dawk kollha
preżenti li għandha tinżamm laqgħa apposta għal dawk l-Awtoritajiet u l-Entitajiet inovlutu ta’ kull sena
fl-organizzazzjoni taċ-Ċelebrazzjonijiet ta’ Jum Għawdex sabiex jiġi ffurmat Joint–Committee bil-għan li
jfasslu programm ta’ Ċelebrazzjonijiet b’rabta ma’ Jum Għawdex biex b’hekk l-Attivitajiet jingħataw dik
ix-xejra Uffiċċjali li tant ilu jisħaq u jistinka għalija r-Reġjun Għawdex, filwaqt li jindukraw li dak li seħħ din
is-sena ma jerġax jirrepeti ruħu.
79.7.4 Wara diskussjoni oħra qasira fejn il-Viċi-President is-Sur Noel Formosa saħaq fuq l-importanza li
jiġu nvoluti t-tfal tal-iskejjel sabiex minn età tenera jibda jistnissel fihom sens patrijottiku lejn Jum
Għawdex, il-President Dr Samuel Azzopardi fakkar lill-membri preżenti li issa li r-Reġjun Għawdex ser
jingħata allokazzjoni finanzjarja, kif ukoll kollox juri li l-Ministeru għal Għawdex ser jibda jinvolvi ruħu ukoll
fl-organizzizzjoni ta’ Jum Għawdex, iċ-ċans li Jum Għawdex jiġi ċelebrat kif dejjem xtaq ir-Reġjun
Għawdex flimkien ma’ kull minn dejjem emmen f’dan il-Jum bħalma huwa ċ-Circolo Gozitano, huwa kbir
jew tal-inqas hekk huwa fid-deher.

79.8 Korrispondenza
Tressqet Korrispondenza mingħand:
79.8.1 E-mail u stedina mid-Dipartiment tad-Dentistrija tal-Isptar Mater Dei dwar Dental Health Talks
datata 25 ta’ Ottubru 2018, fejn tinforma lill-Kunsilli Lokali li bħas-sena l-oħra ser ikunu qegħdin joffru
l-opportunità li jorganizzaw laqgħat ta’ tagħrif għall-pubbliku in ġenerali dwar is-saħħa dentali u għalhekk
qegħdin jistiednu lill-Kunsilli Lokali sabiex kemm-il darba huma interessati, jikkuntattjaw lid-Dipartiment
tad-Dentistrija tal-Isptar Mater Dei għall-koordinazzjonijiet meħtieġa - Ir-Reġjun innota il-kontenut.
79.8.2 Stqarrija maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali(AKL) dwar it-Tqassim tal-Kontenituri
għas-Separazzjoni tal-Iskart datata 31 ta’ Ottubru 2018, fejn tesprimi r-rabja tagħha għal mod kif qiegħed
isir il-proċess tat-tqassim tal-kontenituri għall-ġbir tal-iskart lir-residenti, filwaqt li tiskulpa lill-Kunsilli Lokali
minn kull ħtija jew obbligu li jippruvaw isolvu s-sitwazzjoni fil-lokalità tagħhom b’servizz lejn iċ-ċittadini
tagħhom, kif ukoll tikkundanna l-fatt li ma sarux konsultazzjonijiet qabel dwar dan il-tqassim - Ir-Reġjun
innota il-kontenut filwaqt li ssemma’ il-fatt li kien diġà sar aċċenn għalih aktar kmieni fil-Laqgħa meta ġie
diskuss l-istess proġett ġewwa Għawdex.
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79.8.3 E-mail u Ċirkulari AKL 2018/138 dwar il-Ftehim tal-Ħaddiema fuq Skemi (RSSL u CWSEF)
mibgħuta mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali(AKL) datata 28 ta’ Novembru 2018, fejn tgħarraf lill-Kunsilli
Lokali li qegħdin jingħataw żmien sal-10 ta’ Diċembru 2018 sabiex jagħtu konferma jew mod ieħor jekk
iridux jiffurmaw parti mill-ftehim li l-istess Assoċjazzjoni laħqet dwar il-ħaddiema tal-iskemi filwaqt li
tinforma ukoll lill-Kunsilli Lokali li f’każ li ma jiffirmawx il-ftehim, il-ħaddiema li għandhom ma humiex
garantiti filwaqt li d-drittijiet li sal-lum igawdu mhux ser ikunu garantiti aktar - Ir-Reġjun innota il-kontenut
kif ukoll il-korrispondenza li għaddiet bejn ir-Reġjun Għawdex u l-istess Assoċċjazzjoni dwar din
il-materja, filwaqt li saret diskussjoni fejn kien spjegat li minn jixtieq jibqa’ jħaddem dawn il-ħaddiema
mieġħu ma jistax ma jiffirmax il-ftehim, filwaqt li fuq il-kwistjoni tal-performance bonus li l-Kunsilli Lokali
qegħdin jiġu mitluba li jħallsu lil dawn il-ħaddiema anwalment skont il-ftehim, tibqa’ prerogattiva tal-Kunsilli
Lokali li jiddeċiedu jekk dawn il-ħaddiema humiex mistħoqqa li jkuna intitolati għalih jew mod ieħor dejjem
skont l-evalwazzjoni kif issir.
79.8.4 E-mail u Ċirkulari AKL 2018/136 u stedina mibgħuta mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali(AKL)
dwar ir-Riċeviment tal-Milied datata 5 ta’ Diċembru 2018, fejn tgħarraf lis-Sindki, Kunsilliera u Ħaddiema
tal-Kunsilli Lokali mistiedna li minħabba l-Bdil tal-Awguri mal-Mexxejja tal-Pajjiż, ir-Riċeviment ser
jinżamm xorta waħda l-Ħamis, 20 ta’ Diċembru 2018 ġewwa s-Sala tal-AKL biss fis-7.00p.m. u mhux
fil-5.30p.m. kif avżati fl-istess email u Ċirkulari datata 29 ta’ Ottubru 2018 - Ir-Reġjun innota il-kontenut.
79.8.5 E-mail u Ċirkulari AKL 2018/150 mibgħuta mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali(AKL) dwar il-Bdil ta’
Awguri mal-Mexxejja tal-Pajjiż datata 10 ta’ Diċembru 2018, fejn tgħarraf lill-Kunsilli Lokali li Bdil
tal-Awguri ser jinżamm nhar il-Ħamis, 20 ta’ Diċembru 2018 ukoll bejn l-4.30p.m. u 6.00p.m. skont
l-iskeda provduta, filwaqt li f’email oħra datata 17 ta’ Diċembru 2018 kienu qegħdin javżaw li l-Bdil
tal-Awguri mal-Kap tal-Oppożizzjoni kien skedat għas-Sibt 22 ta’ Diċembru 2018 bejn l-l-10a.m.
is-1.00p.m. - Ir-Reġjun innota il-kontenut.
79.8.6 E-mail u Ċirkulari AKL 2018/152 mibgħuta mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali(AKL) dwar il-Bus
Shelters datata 12 ta’ Diċembru 2018, fejn tħabbar li intlaħaq ftehim mal-Kumpanija FACES fejn
l-Assoċjazzjoni ser tkun qegħda toffri l-assistenza kollha lil dawk il-Kunsill Lokali li qegħdin isibuha diffiċli
jissottomettu applikazzjoni għall-Bus Shelter ġdid - Ir-Reġjun innota il-kontenut.
79.8.7 Email u l-kummenti mibgħuta mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali(AKL) lill-Onor. Dr Chris
Cardona, Ministru għall-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi Żgħar, bħala rispons għall-White Paper
rigward is-Swieq fil-Beraħ fejn l-istess Assoċjazzjoni tippreċiża li l-kummenti li għaddiet l-Assoċjazzjoni
kienu kummenti in ġenerali u għaldaqstant dawk il-Kunsilli Lokali li għandhom kummenti speċifiċi li jolqtu
lill-Lokalita’ rispettiva li jirrappreżentaw, għandhom individwalment jissottomettu l-kummenti tagħhom
lill-Assoċjazzjoni - Ir-Reġjun innota il-kontenut..
79.8.8 Komunikat maħruġ mill-Aġenzija LESA fejn tgħarraf lill-pubbliku in ġenerali li mit-Tnejn, 17 ta’
Diċembru 2018, l-Aġenzija ser tibda topera minn Uffiċċji ġodda li jinsabu 246, Triq Mater Bona Consili,
Fgura FGR 1611, Malta u li n-numri tat-telefon u l-generic email address ser jibqgħu l-istess - Ir-Reġjun
innota il-kontenut.
79.8.9 Ittra mibgħuta mill-Malta Council for Economic & Social Development(MCESD) dwar nomini ġodda
tal-membri tar-Reġjun Għawdex fi ħdan il-Gozo Regional Committee-MCESD, datata 5 ta’ Diċembru 2018
fejn filwaqt li l-President Dr Samuel Azzopardi fakkar dwar l-importanza li r-Reġjun Għawdex ikun
rappreżentat fi ħdan l-Gozo Regional Committee tal-MCESD sabiex il-kontribut għal Għawdex f’kull
deciżjoni li tittieħed fi ħdan il-Kumitat ikun sinifikanti, stieden lill-membri preżenti sabiex jipproponu
l-ismijiet tal-membri effettivi u dawk sostituti li xtaqu jservu fi ħdan il-Gozo Regional Committee
tal-MCESD f’isem ir-Reġjun Għawdex.
Wara diskussjoni qasira fejn għall-benefiċċju tal-membri preżenti ssemmew il-membri effettivi u sostituti li
fil-preżent qegħdin iserrvu fi ħdan il-Gozo Regional Committee tal-MCESD f’isem ir-Reġjun Għawdex,
il-membri kkonfermaw l-istess membri li min-naħa tagħhom aċċettaw il-karigi, filwaqt li s-Segretarju
Eżekuttiv ġie inkarigat jinforma lic-Chairman tal-MCESD b‘ittra formali fejn jinfurmah allura li l-membri
effettivi nominati mir-Reġjun Għawdex huma Dr Samuel Azzopardi, is-Sur Mario Azzopardi u
s-Sur Joseph Cordina filwaqt li l-membri sostituti tagħhom huma is-Sur Nicky Saliba, is-Sur David Apap
Agius u s-Sur Paul Azzopardi rispetivament.
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79.8.10 Email mibgħuta mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali u li ma ntbagħtitx lir-Reġun Għawdex dwar
Laqgħa għas-Sindki fil-Parlament ta’ Malta datata 6 ta’ Diċembru 2018 fejn tavża li l-Laqgħa ser tinżamm
nhar is-Sibt 22 ta’ Diċembru 2018 u li matulah ser tiġi diskussa l-ħidma tas-Sindki u tal-Kunsilli Lokali
f’Malta u Għawdex u l-Whitepaper dwar ir-Riforma fil-Gvern Lokali u li kull min jixiteq jattendi u/jew
jitkellem huwa meħtieġ li jirreġistra l-interess tiegħu minn qabel – 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, kif ukoll offra li kemm-il darba jkun numru ta’ membri li huma disposti jużaw trasport kollettiv sabiex
jinfurmaw lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jorganizza trasport lejn il-Bini tal-Parlament u lura.
79.8.11 Email mibgħuta mid-Direttur Ġenerali u datata 17 ta’ Diċembru 2018 dwar Performance Audit li
r-Reġjuni qegħdin jiġu mitluba li jagħmlu mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali dwar l-operat tagħhom matul
dawn l-aħħar sentejn - Ir-Reġjun innota il-kontenut.
79.8.12 Tnedija ta’ Skema ta’ Restawr ta’ Postijiet Storiċi fil-Lokalitajiet Għawdxin maħruġa mill-Ministeru
għal Għawdex u li tagħlaq f’nofsinhar tal-Ġimgħa, 4 ta’ Jannar, 2018 - Ir-Reġjun innota il-kontenut.
79.8.13 Stqarrija għall-Istampa maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Ħaddiema Għawdxin li jaħdmu Malta dwar

il-Baġit 2019 - Ir-Reġjun innota il-kontenut.

79.9 Approvazzjoni tal-Pagamenti
79.9.1 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.
79.9.2 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 67, kif ukoll l-iskeda tal-pagamenti
numru 68 li jammontaw għal €12,707.20ċ u €19,640.11ċ rispettivament, kif annessi mal-minuti.

79.10 Materji Oħra
79.10.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi filwaqt li fakkar lill-membri li nhar it-Tnejn 26 ta’ Novembru
2018 l-Awditur Ġenerali kien għadda r-Rapport tiegħu dwar il-Ħidma tal-Gvern Lokali lill-iSpeaker
tal-Kamra tar-Rapreżentanti u li dan tpoġġa fuq il-Mejda tal-Kamra u għadaqstant sar dokument pubbliku,
informa lill-membri preżenti kif ir-Reġjun Għawdex jissemma’ fi tlett okkażjonijiet f’dan ir-rapport li huma;
fis-Sommarju tar-Rapport f’paġna 7, fejn jingħad li r-Reġjun Għawdex naqas li jissottomtti il-Financial
Statements għas-sena 2017; it-tieni darba meta jsir aċċenn għall-Kumitati Konġunti tar-Reġjuni f’paġna
10, fejn jingħad li mhux ir-Reġjuni kollha provdew il-Minuti u l-ħlasijiet tal-aħħar ta’ dawn il-Kumitati
Konġunti li jaffermaw li dawn ġew effettivament xolti; u it-tielet darba meta f’paġna 34 isir aċċenn
għall-Inizzjattivi Finanzjarji għar-Reġjuni fejn jingħad li r-Reġjun Għawdex flimkien mar-Reġjuni l-oħra
kienu ibbenefikaw minn Inizjattiva Finanzjarja speċifika għalihom sabiex ifasslu Pjan Ekonomiku, Soċjali u
Ekonomiku għar-Reġjun rispettiv tagħhom u li r-Reġjun Għawdex kien issottometta r-rapport, biss
minħabba li d-Dipartimehnt għadu qiegħed jevalwa l-Proġetti identifikati mir-Reġjun, l-allokazzjoni tal-fondi
assoċċjati magħhom għadhom ma ġewx mgħoddija lir-Reġjun Għawdex. Għaldaqstant, is-Segretarju
Eżekuttiv intalab jagħti spjegazzjoni ta’ dan kollu.
Is-Segretarju Eżekuttiv filwaqt li ċaħad kategorikament li mhux veru li l-Financial Statments għas-sena
2017 ma ntbagħtux lill-Awditur Ġenerali, fakkar kif kien biss f’Ġunju 2018 li r-Reġjun Għawdex irrisponda
l-Management Letters li kien irċieva f’Mejju 2018 b’rabta mal-Financial Statements għas-snin 2015 u 2016
li kienu intbagħtu lill-Awditur fi Frar u f’Lulju 2017 rispettivament, u li r-Reġjun Għawdex approva ukoll
il-Financial Statements għas-sena 2017 u li dawn intbagħtu lill-Awditur f’Ġunju 2018 ukoll, informa
lill-membri preżenti li għalkemm veru inbagħtu tard mit-30 ta’ April 2018, sal-lum dawn għadhom qegħdin
jiġu verifikati mill-Kumpanija tal-Awdituri mqabbda mill-Awditur Ġenerali sabiex tivverifika f’ismu dawn
il-Financial Statements. Riġward it-tieni aspett is-Segretarju informa lill-membri preżenti li hu kien bagħat
id-dokumenti rikjesti kollha dwar il-Kumitat Konġunt li fost l-oħrajn kienu jinkludi l-aħħar ħlasijiet rispettivi
lill-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex. Filwaqt li dwar it-tielet aspett is-Segretarju Eżkuttiv informa lill-membri
preżenti li kien dalgħodu stess li r-Reġjun Għawdex reġa’ kiteb lid-Direttur Ġenerali sabiex jindaga f’liema
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stadju tal-evalwazzjoni kienu waslu l-proġetti flimkien mal-estimi finanzjarji rispettivi tagħhom kif
sottomessi u approvati mir-Reġjun b’rabta mal-Pjan Ekonomiku, Soċjali u Ekonomiku tar-Reġjun, sabiex
id-Dipartiment għall-Gvern Lokali ikun f’pożizzjoni li jgħaddi l-finanzjament rispettiv lir-Reġjun Għawdex.
79.10.2 Is-Segretarju Eżekuttiv informa lill-membri preżenti li kienu għaddew sentejn mill-iffirmar
tal-Kuntratt tal-Accountant mas-Sur Daniel Galea u li għalhekk ir-Reġjun qiegħed jiġi mitlub jiddeċiedi jekk
dan għandux jerġa’ jiġi mġedded għal sena oħra jew jiġi mitmum.
Wara diskussjoni nteressanti fejn issemma’ l-fatt li ma huwiex aċċettabbli li r-Reġjun jibqa’ jissottometti
l-Financial Statements tard tant li qiegħed jissemma’ ta’ kull sena fir-Rapport tal-Awditur, kif ukoll ġie
spjegat li l-Kuntratt kien għall-sena b’effett minn Jannar 2017 u bil-possibiliá li jista’ jiġġedded minn sena
għall-sena sa’ massimu ta’ erba’(4) snin u li minnhom s’issa diġa’ għaddew sentejn, il-membri qabblu li
dan il-kuntratt għandu jiġġedded għal sena oħra b’effett mit-tieni jum tas-sena 2019.
79.10.3 B’referenza għall-komunikat li s-Sur Joe Cordina kien bagħat lill-President tar-Reġjun Għawdex,
is-Sur Cordina esprima verbalment l-intenzjoni tiegħu li ma jibqax iservi aktar bħala Chairman tal-Gozo
Action Group Foundation wara l-aħħar ta’ din is-sena.
Wara diskussjoni interessanti fejn ġie spjegat l-irwol tal-Gozo Acton Group Foundation, kif ukoll il-fatt li
minn ser ikun qiegħed jissostitwixxi lis-Sur Cordina bħala membru, ma jinħatarx ipso facto Chairman
minfloku ukoll, imma biss membru, minħabba li l-għażla għaċ-Chairman tibqa’ dejjem prerogattiva
tal-Gozo Action Group Foundation, għalkemm kien hemm numru ta’ membri preżenti li esprimew
l-interess tagħhom li jissostitwixxu lis-Sur Cordina, minħabba li kien hemm numru ta’ Sindki oħra li ma
kienux preżenti, ġie deċiż li għandu jintbagħat komunikat lill-membri tar-Reġjun Għawdex kollha sabiex
dawk il-membri li huma nteressati li jissostitwixxu lis-Sur Cordina bħala membru biss, jiġu mitluba
jissottomettu n-nomina tagħhom sat-Tnejn, 31 ta’ Diċembru 2018. Kemm-il darba r-Reġjun Għawdex
jirċievi aktar min-nomina waħda, tinżamm votazzjoni fil-Laqgħa tar-Reġjun Għawdex li jmiss.
79.10.4 Stedina mill-Gozo University Group(GUG) fejn filwaqt li jħabbru li hemm il-ħsieb li għall-Frar 2019
tinżamm konferenza bl-isem ‘Għawdex Fantażma?’ li għaliha ser ikunu mistiedna jitkellmu numru kbir ta’
persuni minn setturi varji ġewwa Għawdex, tistieden lir-Reġjun Għawdex sabiex jinnomina 2 rapreżentanti
u kelliema tiegħu.
Wara diskussjoni interessanti dwar it-tema magħżula
r-rappreżentanti tar-Reġjun Għawdex għandhom ikunu
l-Viċi-President is-Sur Noel Formosa.

għall-konferenza, il-membri qabblu li
l-President Dr Samuel Azzopardi u

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

79.11.1 Il-laqgħa ntemmet fit-9.05p.m. u ġiet aġġornata għal nhar it-Tnejn, 14 ta’ Jannar, 2019 fis-7.15 ta’
filgħaxija.
79.11.2 Wara kien hemm skambju tal-Awguri għas-Sena l-ġdida 2019 bejn il-Membri preżenti.
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_______________________

______________________

Dr. Samuel Azzopardi
President

George Refalo
Segretarju Eżekuttiv
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