Reġjun Għawdex

MINUTI
Laqgħa tar-Reġjun Għawdex Nru 81/2019
L-Erbgħa, 27 ta’ Frar 2019
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-

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

Qari tal-Ittri ta’ Apoloġija

81.1

81.1.1 Il-Laqgħa bdiet fis-7.15p.m. Intqalgħet it-talba tal-bidu. Wara s-Segretarju Eżekuttiv ippreżenta u
qara l-ittri ta’ apoloġija ta’ Ms Sonya Abela u s-Sur Joseph Cordina u l-membri preżenti unanimament
aċċettaw l-apoloġiji.

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

81.2

81.2.1 Inqraw il-Minuti tad-disgħa u sebgħin(79) u it-tmenin(80) Laqgħa u ġew approvati unanimanent.

81.3 Punti imqajjma mill-Minuti
81.3.1
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.
81.3.2 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’ Jannar 2019;



Monument tar-Reġjun Għawdex – fejn is-Segretarju Eżekuttiv informa lill-membri preżenti li
il-Kunsill Lokali Città Victoria ma kienx sab oġġezzjoni għat-twaqqif ta’ Monument tar-Reġjun
Għawdex fil-Foss taċ-Ċittadella u għaldaqstant kienu ser jissoktaw id-diskussjonijiet mal-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 jaħdmuh, filwaqt li jinbdew ukoll
diskussjonijiet mal-Uffiċċjali tal-Awtorità tal-Ippjanar dwar is-sottomssjoni tal-applikazzjoni
rispettiva sabiex jitwaqqaf dan il-monument;



Reġistratur tat-Tribunal - fejn is-Segretarju Eżekuttiv informa lill-membri preżenti li għalkemm
is-Sinjorina Georgina Gauci irtirat bl-età mix-xogħol fid-9 ta’ Frar 2018, ir-Reġjun Għawdex
għalkemm talab direzzjoni kif jipproċedi kemm mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali kif ukoll
mil-LESA, sal-lum għadu bla risposta u għaldaqstant il-LESA qegħdin jipprovdu impjegata minn
tagħhom sabiex tagħmel ix-xogħol ta’ Reġistratur sabiex il-ħidma tat-Tribunal baqgħet għaddejja
mingħajr interrottamenti;



Proġett Sort It Out - fejn is-Segretarju Eżekuttiv informa lill-membri li wara li l-Kuntrattur Green
Skips Services Limited kienu infurmaw lill-Kunsill Lokali ta’ Għawdex li kien ser jinżamm tqassim
fil-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex xi darb’oħra fil-bidu ta’ Jannar 2019, l-Assoċjazzjoni Kunsilli
Lokali(AKL) kienet sadanittant bagħtet ukoll Ċirkulari AKL 2019/022 fejn filwaqt li rringrazzjat
lill-Kunsilli Lokali tal-kollaborazzjoni li urew mal-Kuntratturi, qegħda tkompli tħeġġeġ lill-istess
Kunsilli Lokali sabiex kemm-il darba jkunu avviċinati mill-istess Kumpanija dwar aktar tqassim
fil-Lokalità biex ikomplu joffru s-sapport meħtieġ kollu sabiex kemm jista’ jkun ir-residenti
jingħataw il-bins;



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 oħra tagħhom għall-Proġett bil-possibilta’ li l-YEO 2019 jiġi
organizzat ġewwa Għawdex ukoll f’Ottubru 2019, ftit minuti qabel il-laqgħa r-Reġjun Għawdex
kien infurmat b’email li l-parti mill-proġett kien ġiet magħżula taħt il-programm Erasmus+ kienet
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dik tas-soltu fejn allura ser jerġa’ jinżamm ġewwa Bordeaux fi Franza f’Mejju 2019, mentri fuq
it-tieni fażi tal-proġett, jiġifieri li jinżamm ukoll ġewwa Għawdex, ser jinżamm skype meeting nhar
it-Tlieta, 5 ta’ Marzu 2019 fejn ser jingħataw aktar dettalji. L-awdizzjonijiet għall-istudenti
interessati li jipparteċipaw fl-edizzjoni ta’ Mejju din is-sena ġewwa Bordeaux kienu ser jinżammu
nhar il-Ħamis, 7 ta’ Marzu, 2019 ġewwa l-Uffiċċju Reġjonali minn Mro Mark Gauċi kif dejjem sar
u sakemm ma kienx hemm xi oġġezzjoni partikulari;

81.3.3 Għalhekk, minħabba li ma kienx hemm oġġezzjoni u lanqas aġġornamenti oħra, il-laqgħa tkompliet
skont l-aġenda.

81.4 Komunikazzjoni tal-President
81.4.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi, ħass li għandu jirringrazzja lill-Forzi tal-Ordni u tal-Protezzjoni
Ċivili tal-assistenza kbira li taw lil kull minn talab xi tip ta’ għajnuna mingħandhom, kif ukoll tal-ħidma
intensiva u siewja li wettqu matul il-ġranet ta’ maltemp kbir li ħakkmu lill-Ġżejjer Maltin fejn ħafna postijiet
pubbliċi u privati ġarrbu ħsarat estensivi u li b’xorti tajba ħadd ma tilef ħajjtu. Hu ħass ukoll li għandu
jingħaqad ma’ sħabu s-Sindki biex jesprimu solidarjetà sħiħa ma’ dawk il-Familji, Għaqdiet volontarji jew
Klabbs ta’ kwalunkwe sport li ġarrbu ħsarat fil-proprjetajiet rispettivi tagħhom.
Filwaqt li aċċenna għall-ittra li d-Dipartiment għall-Gvern Lokali bagħat lill-Kunsilli Lokali kollha sabiex
jinfurmaw lill-istess Dipartiment b’kull ħsarat li setgħu ġarrbu fl-assi tagħhom kif ukoll jekk għandhomx
bżonn ta’ xi assistenza oħra li jista’ joffri d-Dipartiment, ħeġġeġ lill-Kunsilli Lokali sabiex malajr kemm jista’
jkun jgħaddu l-informazzjoni kollha flimkien ma’ stima tal-ispejjeż ukoll. Għaldaqstant, hu qassam fuljett
lill-membri preżenti dwar Opinjoni dwar Patt Ġdid għall-Konsumaturi li tagħha huwa kien maħtur ir-Relatur
u li ġiet adottata mill-Kummissjoni Ewropea f’Ottubru li għadda filwaqt li nkariga lis-Segretarju Eżekuttiv
sabiex jibgħat dan il-fuljett ukoll lill-Kunsilli Lokali kollha minħabba li fost affarijiet oħra l-għanijiet ewlenin
elenkati jesiġu li l-mekkaniżmi ta’ rimedju kollettiv jiġu estiżi għall-każijiet oħrajn ta’ dannu tal-massa
inklużi każijiet ta’ dannu ambjentali tal-massa, il-ħsara li sir fuq beni komuni u fir-rigward tar-regolamenti
tas-saħħa u s-sigurtà jew ksur tad-drittijiet tax-xogħol.
Wara li l-President saqsa lill-membri preżenti dwar xi ħsarat li ġarrbu fil-Lokalità tagħhom, kif ukoll
inżammet diskussjoni qasira fejn is-Sur Franco Ciangura propona li f’każijiet bħal dawn għandu mhux biss
ikun hawn Pjan ta’ Kontinġenza għal Għawdex imma ukoll titwaqqaf Task Force magħmula
mill-Awtoritajiet kollha ta’ Għawdex flimkien mal-Forzi tal-Ordni, tal-Protezzjoni Ċivili u l-Armata sabiex
tassumi r-responsabbilta’ kollha f’każijiet simili filwaqt li tirregolarizza s-sitwazzjonijiet, il-President
Dr Samuel Azzopardi wiegħed li ser iqajjem dan il-punt filwaqt li jressaq din il-proposta għad-diskussjoni
fil-Laqgħa li jmiss tal-Assoċċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali(AKL).
81.4.2 Il-President Dr Samuel Azzopardi kompla l-intervent tiegħu billi semma’ l-fatt li għadu kif attenda
għall-Konferenza ġewwa Reykjavik, l-Islanda, tal-European Cities Against Drugs(ECAD) fejn filwaqt li
reġa’ irrimarka dwar l-importanza li l-Kunsilli Lokali kollha jissieħbu membri, għarraf lill-membri preżenti li
r-Reġjun Għawdex għadu kif issieħeb bħala membru ukoll u rreġistra bħala membru tal-ECAD.
Filwaqt li faħħar lil dawk il-lokalitajiet li jemmnu bis-serjetà li hu obbligu morali li l-istess lokalità tikkumbatti
l-problema tad-droġa anke jekk forsi l-abbużi għal raġunijiet ovvji ma humiex daqshekk viżibbli imma
jibqa’ fatt li l-effett negattiv tagħhom żgur huwa rifless fis-soċjeta’ in ġenerali, reġa’ semma l-benefiċċji u
s-sapport u l-għajnuna li jingħataw il-membri mill-ECAD dwar kif għandhom jittrattaw ċertu sitwazzjonijiet
relatata mad-droga fil-lokalità, kif ukoll dwar kif il-Kunsilli Lokali jiġu mgħejjuna biex din il-problema
tal-abbużi tad-droga u il-familji fejn hemm membri li huma vittmi tad-droga, tiġi indirizzata bl-aktar mod
effikaċi u li jagħmel ġieh lill-istess vittmi.
81.4.3 Il-President Dr Samuel Azzopardi ħabbar li għall-ewwel darba fl-istorja kemm ta’ Għawdex kif ukoll
tal-Kumitat tar-Reġjuni tal-Unjoni Ewropea li tiegħu hu huwa membru, ser tiġi organizzata Konferenza
Internazzjonali ġewwa Għawdex mill-istess Kumitat fl-aħħar ġimgħa ta’ Marzu 2019, dwar Inizzjattiva
tal-Unjoni Ewrepea għar-Reġjuni tal-Punent tal-Mediterran b’rabta ma’ Proġett dwar l-Iżivlupp
Sostennibbli tal-Ekonomija Bluna fil-Punent tal-Mediterran li tiegħu hu ukoll kien relatur.
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81.4.4 Il-President Dr Samuel Azzopardi bi pjaċir ħabbar li l-proġett tar-Reġjun Għawdex Creativity Hub li
kien fdat lill-Kunsill Lokali Għarb wara li l-applikazzjoni tiegħu sottomessa taħt Inizjattiva Finanzjarja Local Government Community Innovation Fund(CIF) kienet ġiet approvata mid-Dipartiment għall-Gvern
Lokali, kien wasal biex jitlesta tant li hemm il-ħsieb li jiġi inawgurat ukoll lejn l-aħħar ta’ Marzu 2019, kif
ukoll ser jitressaq aktar tard fil-Laqgħa l-ewwel rapport finananzjarju u talba għar-rifużjoni tal-ispejjeż
magħmula sal-lum għall-approvazzjoni jew mod ieħor tar-Reġjun Għawdex.
81.4.5 Il-President Dr Samuel Azzopardi bi pjaċir ħabbar ukoll li r-Reġjun Għawdex kien għadu kif irċieva
l-ewwel tranche mill-allokazzjoni finanzjarja li ngħatat għalll-ewwel darba fl-istorja tar-Reġjun Għawdex
din is-sena. Filwaqt li fakkar li d-diskussjonijiet dwar ir-riforma kienu għadhom għaddejjin tant li
r-responsabiltajiet il-ġodda tar-Reġjuni għadhom iridu jiġi deċiżi u konklużi, għarraf lill-membri preżenti li
s-Segretarju Eżekuttiv flimkien miegħu u mal-Accountant tar-Reġjun Għawdex kienu diġà iltaqgħu
flimkien sabiex jfasslu baġit preliminari tar-Reġjun fid-dawl ta’ din l-allokazzjoni mogħtija.

81.5 Il-Proposta tal-Mina bejn Għawdex u Malta
81.5.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi għarraf lill-membri preżenti li r-Reġjun Għawdex kien ġie
mistieden minn Wirt Għawdex sabiex jagħti l-pożizzjoni u l-opinjoni tiegħu dwar il-Proposta tal-Mina bejn
Malta u Għawdex f’Laqgħa organizzata apposta mill-istess NGO nhar it-Tnejn 18 ta’ Marzu, 2019 ġewwa
l-Oratorju Don Bosco.
81.5.2 Għalhekk din il-materja ġiet inkluża fl-Aġenda tal-Laqgħa għax ikun aktar għaqli jekk ir-Reġjun
Għawdex jiddiskuti din il-materja li għalkemm kollox juri li diġa hemm opinjoni fi ħdan ir-Reġjun dwarha,
ir-Reġjun Għawdex ikun ukoll qiegħed jieħu pożizzjoni uffiċċjali kif inhu sewwa u xieraq li jagħmel bħalma
dejjem għamel fil-passat fuq kull materja ta’ interess reġjonali għal Għawdex.
81.5.3 Il-President Dr Samuel Azzopardi, filwaqt li ta ħarsa lejn is-sensiela ta’ wegħdi elettorali u proġetti
li ssemmew kemm fil-passat kif ukoll dak riċenti dwar l-aċċessibiltà bejn Għawdex u Malta jew li
saħansitra Għawdex eventwalment ikun maqgħud ma’ Malta, stqarr li qatt daqs illum il-Gvern ma deher
kommess li iwettaq dan il-proġett ta’ mina bejn Għawdex u Malta u għalhekk wieħed ma jistax ma
jiddiskutix din il-materja fid-dawl taċ-ċirkustanzi kif inhuma llum u kif ukoll wieħed jista’ jipprevedi li ser
ikunu fil-futur li għalkemm mhux faċli imma huwa konvint li jekk jittieħdu fl-aħjar interess ta’ Għawdex u
Malta kull proġett jista’ ikun ta’ benefiċċju għal kulħadd minħabba li l-proġett u l-finanzjament tiegħu huma
konsiderevoli. Għaldaqstant, huwa saħaq ħafna li kwalunkwe proposta li qegħda tissemma’, fis-sens ta’
jekk hux permanent link ta’ mina għall-vetturi biss jew għal sistema rapid transit biss jew mina li tipprovdi
ukoll għat-tnejn li huma fil-futur, huwa importanti ħafna li tiġi evalwata u mixtarra kif suppost minħabba li
ma jagħmilx sens li tiġi kkunsidrata u indirizzata biss il-problema endemika ta’ bejn Malta u Għawdex
meta diġa huwa ż-żmien propizzju fejn pjuttost huwa importanti ħafna li tittieħed in kunsiderazzjoni ukoll
il-problema persistenti ta’ mobilità li saret teżisti b’mod speċjali ġewwa Malta biex tivjaġġa minn post
għall-ieħor kawża taż-żieda fit-traffiku li saret teżisti bil-konsegwenza li mhux biss il-pajjiz qiegħed jiffaċċja
tibdil demografiku u spopolament bla preċedent ta’ ħafna lokalitajiet bħalma diġa qiegħed isoffri
Għawdex minħabba l-istess raġuni ta’ nuqqas ta’ aċċessibiltà, imma ukoll telf ta’ flus f’termini ta’ ħin, kif
ukoll problemi ambjentali u ta’ tniġġis tal-arja u mard kroniku ieħor.
81.5.4 Għaldaqstant, il-President insista li kull proġett ta’ permanent link ta’ xi tip ta’ mina, għandu
minbarra li jara li jikkawża lanqas ħsarat ambjentali fil-baħar jew taħtu, importanti ħafna li ma jindirizzax
biss il-bżonnijiet tal-Għawdxin illum fis-sens li jitwasslu minn gżira għall-oħra biss imma ukoll li jipprovdi
għal meta l-pajjiż jiddeċiedi li jinvesti fi proġett nazzjonali ta’ sistema rapid transit, kemm biex l-istess
proġett ikun vijabbli finanzjarjament, kif ukoll sabiex verament l-istess proġett jgawdi minnu kulħadd għax
ikun proġett nazzjonali li jkun sar speċifikament għall-benefiċċju tal-Għawdxin u tal-Maltin kollha u bla
distinzjoni u mhux biż-żmien jinstab li sar b’kapriċċ biex jakkomoda settur partikulari tas-soċjetà jew
tal-pajjiż jew bi skuża u preċedent intenzjonati ulterjorment biss u li għadhom mhux magħrufa mma li diġà
qegħdin jissemmew fil-midja bħala l-unika soluzzjoni għall-problema oħra f’dan il-pajjiż.
81.5.5 Il-President Dr Samuel Azzopardi, ikkonkluda l-introduzzjoni tiegħu billi ippreċiża li għalkemm
il-proġett nazzjonali li aċċenna għalih irid xi darba jibda’ minn x’imkien bilfors, jaqbel li dan għandu jibda
minn Għawdex biex tissolva l-ewwel il-problema endemika ta’ aċċessibiltà bejn il-gżejjer u li fil-bidu
l-permanent link jista’ jagħti l-każ li tkun miftuħa biss jew għat-trasport pubbliku jew ukoll għall-vetturi
privati jew saħansitra għas-sistema rapid transit bejn il-gzejjer biss, imbagħad biż-żmien u wara li l-istess
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proġett ikun ġie estiż għal madwar Malta kollha, jiġi eventwalment konvertit għall-sistema rapid transit
nazzjonali li verament jgħaqqad kull post f’Malta u Għawdex b’sistema ta’ trasport pubbliku modern u
effiċċjenti li jagħmel ġieh lill-pajjiż fis-seklu wieħed u għoxrin.
81.5.5 Il-Viċi-President, is-Sur Noel Formosa filwaqt li stqarr li kull alternattiva oħra għall-mina li diġà
ssemmew fil-programm elettorali tal-Gvern huma tajba u għandhom jitwettqu huma l-ewwel bħalma huma
s-servizz tal-fast ferry u tar-raba’ vapur tal-Gozo Channel u l-helicopter, imbagħad jekk wara li jkunu ġew
esplorati dawn u jinstab li l-problema tal-aċċessibiltà għadha tippersisti għandhom jiġu kkunsidrati ukoll
proġetti kbar oħra bħalma hi l-mina, insista li mina li twassal persuna minn Għawdex għal Malta biss ma
hijiex bżonnjuża biex issolvi l-bżonnijiet tal-Għawdxin jekk veru l-mina ser issir għall-Għawdxin, imma trid
tqarreb il-postijiet kollha ta’ Malta ma’ Għawdex billi biż-żmien tkun tinkludi sistema rapid transit li
tgħaqqad il-maġġor parti tal-lokalitajiet ta’ Malta u Għawdex kemm biex tkun vijabbli finanzjarjament kif
ukoll sabiex tikkumpensa għall-fenomenu ta’ spopolment li qegħdin isofru numru ta’ lokalitajiet fil-periferija
bħalma hi l-gżira ta’ Għawdex, kif ukoll sabiex jossolvew problemi ta’ vjaġġar u dawk ambjentali kemm-il
darba nixtiequ li jiġu nidirizzati l-problemi ta’ nuqqas ta’ żvilupp ekonomiku inklussiv li jaffettwa l-aktar
il-komunitajiet hekk imsejjħa tal-periferija.
81.5.6 Is-Sur Mario Azzopardi filwaqt li afferma dak li kienu qalu l-President u l-Viċi-President, insista li
kull proġett ta’ permanent link biex verament ikun vijabbli u bżonnjuż għall-Għawdxin għandu jikkunsidra
bis-serjetà li jġib il-ħajja tal-Għawdxin verament għall-aħjar u mhux għall-agħar u dan minħabba li qegħdin
jissemmew ħafna prezzijiet ta’ pedaġġ li ser ikollu jħallas kull min juża’ l-mina u li żġur ser ikunu qegħdin
jikkontribwixxu biex il-ħajja f’Għawdex tibqa’ għola minn Malta minħabba li l-prezzijiet dejjem jassorbu
fihom l-ispejjeż tat-trasport extra bil-konsegwenza li x’ħin dawn jiġu eventwalment mgħoddija
lill-konsumatur bħalma jiġri f’kull każ, il-ħajja f’Għawdex hija allura stmata li ser tgħola aktar milli hi
minħabba li l-pedaġġ huwa stmat li mhux biss ikun ogħla mill-biljett tal-Kumpanija Gozo Channel kif
mibjuġħ illum imma ukoll ma jistax ikun sussiddjat aktar.
81.5.7 Is-Sur Azzopardi filwaqt li fakkar li kemm-il darba ssir permanent link bejn il-Gżejjer li minnha
jgħaddu vetturi biss is-sussidju li llum jingħata lill-Għawdxin għax huma ġeografikament żvantaġġjati
jinqata’ u ma jistax jingħata aktar fuq il-prezz tal-pedaġġ bħalma hu l-każ fil-preżent bil-biljett
tal-Kumpanija Gozo Channel minħabba li Għawdex u Malta isiru magħqudin u verament pajjiż wieħed,
insista li l-Għawdxin għandhom ikunu esklużi milli jħallsu l-pedaġġ kull meta jgħaddu mill-mina minħabba
li l-permanent link għall-Għawdex hija vitali; kif ukoll għax bħalma f’Malta u Għawdex ma jitħallsux
pedaġġi kull meta vettura tgħaddi minn triq arterjali biex tmur minn Belt għall-oħra, l-istess għandu jkun
għall-Għawdxin imma mhux għall-Maltin kemm-il darba nixtiequ li l-karatteristiċi ta’ Għawdex jibqgħu
preservati.
81.5.8 Għaldaqstant, is-Sur Azzopardi kkonkluda l-intervent tiegħu billi filwaqt li nsista għal aktar kawtela
f’dan il-proġett saħaq li biex dan il-proġett ta’ kwalsiasi permanent link ikun verament ta’ benefiċċju
għall-Għawdxin għandu jinkorpora fih il-possibilità li biż-żmien ikun jifforma parti ukoll minn proġett ta’
trasport pubbliku nazzjonali biex l-ewwel nett ikun vijabbli finanzjarjament, sostennibbli u li jqarreb kull
post f’Malta qrib ta’ Għawdex li bilfors ser jibqa’ dipendenti fuq Malta minħabba bżonnijiet akuti ta’ saħħa,
vjaġġar bl-ajru u bil-baħar u trasport ta’ merkanzija bil-baħar, kif ukoll wieħed jittama li biż-żmien ma
jibqax dipendenti għal kollox bħalma qiegħed fil-preżent bil-konsegwenzi kollha ta’ spopolament li dawn
il-fatturi qegħdin jikkawżaw.
81.5.9 Is-Sur Paul Azzopardi filwaqt li afferma ukoll dak li qalu l-kelliema ta’ qabblu, saħaq li kemm-il
darba kwalsiasi proposta intenzjonata li ttejjeb l-aċċessibilità bejn il-Gżejjer inkluż titjib fl-infrastruttura
eżistenti jew permanent link, sejrin b’xi mod jew ieħor itellfu l-livell ta’ ħajja sabieħa li ngħixu ġewwa
Għawdex li għadha tattira suq intern f’saħħtu, kif ukoll mhux ser tindirizza bis-serjeta’ l-problema ta’
spopolament li qiegħed isoffri Għawdex, kif ukoll in-nuqqas ta’ investiment u xogħol ta’ kwalità u li jirrendi
ġewwa Għawdex għall-Għawdxin, huwa kollu irrelevanti dak li qiegħed jingħad għax jirrendi ruħu diskors
fieragħ li minnu Għawdex mhu jgawdi xejn u li ilu bosta snin jingħad.
81.5.10 Għaldaqstant hu insista li l-aħjar soluzzjoniet għal Għawdex huma servizz ta’ trasport bil-baħar
effiċċjenti u biż-żmien servizz rapid transit li jgħaqqad mhux biss lill-Għawdex ma’ Malta iżda ukoll lil kull
Lokalità f’Malta fl-inqas ħin possibbli u effiċċjenti, bi trasport vijabbli u sostennibbli u li lanqas jikkawża
danni ambjentali u klimatiċi biex b’hekk żgur ikunu qegħdin mhux biss igawdu l-Għawdxin imma l-pajjiż
kollu u l-aktar il-ġenerazzjonijiet futuri li ser jibqgħu igawdu minn dan il-proġett għal dejjem.
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81.5.11 Wara numru ta’ interventi oħra qosra minn numru ta’ membri li saħħqu u insistew biex dan
il-proġett ta’ permanent link jinżamm bil-għan prinċipali biss li verament titjieb l-aċċessibbilta’ l-aktar
għall-persuni u mhux għall-vetturi bil-konsegwenzi ambjentali li dawn iġibu magħhom kif ukoll billi jħares
l-aktar l-interessi tal-Għawdxin u l-Maltin kollha kemm-il darba hemm rieda tajba li dan il-proġett ikun
suċċess, finanzjarjament vijabbli u sostennibbli u mhux li jservi l-interessi biss ta’ minn qiegħed l-aktar
jippromwovih, is-Sur Franco Ciangura stqarr li għal kwalsiasi proposta wieħed għandu jibda mil-lum
jaħseb ukoll kemm għall-parkeġġ adegwat fil-viċinanzi ta’ fejn ikun hemm il-bidu u t-tmiem tal-permanent
link anke jekk tkun sistemazzjoni temporanja kif ukoll qrib l-istazzjonjiet meta jibda s-servizz ta’ rapid
transit bejn Għawdex u Malta kollha, filwaqt li s-Sur David Apap Agius kompla billi irrimarka li kemm-il
darba jinstab li mhux vijabbli li l-lokalitajiet ta’ Għawdex kollu jkunu magħquda bħal Malta kollha meta
jidħol fis-seħħ is-servizz rapid transit, tal-inqas il-bidu mill-Belt Victoria għandu jkun fuq in-naħa
tal-Punent tal-Belt sabiex in-nies li jgħixu fil-Punent ta’ Għawdex mhux biss ikunu servuti ukoll imma jiġi
evitat li jkollhom jgħaddu mill-Belt Victoria sabiex imorru għan-naħa l-oħra ta’ Għawdex bil-konsegwenzi
ambjentali kollha li dan l-inkonvenjent qiegħed dejjem joħloq għal kulħadd ta’ kuljum ġewwa Għawdex.
81.5.12 Wara diskussjoni qasira oħra, il-membri qabblu unanimament li l-pożizzjoni tar-Reġjun Għawdex
għandha tkun li filwaqt li għandha titjieb l-aċċessibiltà bejn il-Gżejjer, għandhom jiġu esplorati alternattivi
oħra ta’ trasport bil-baħar u bl-ajru bejn il-Gżejjer u li biex verament tinstab soluzzjoni dejjiema, vijabbli
finanzjarjament u sostennibbli mhux biss biex tissolva l-problema endemika ta’ aċċessibiltà bejn Għawdex
u Malta imma ukol li tindirizza l-problemi persistenti ta’ mobilità li bdew jeżistu fit-toroq Maltin u xi drabi
anke ġewwa Għawdex kawża ta’ influss mis-suq intern, sadanittant għandhom jiġu kkunsidrati u evalwati
ukoll kwalunkwe proposta li qegħda tissemma’ ta’ permanent link li tikkawża lanqas ħsarat ambjentali
fil-baħar jew taħtu li, fl-ewwel fażi ta’ dan il-Proġett Nazzjonali tkun tgħaqqad lill-Għawdex ma’ Malta, biss
sa’ tmiem dan il-proġett tkun ġiet konvertita u magħquda ma’ servizz rapid transit li jkun sadanittant ġie
introdott ukoll madwar Malta kollha bil-għan li jqarreb il-maġġor parti tal-lokalitajiet ta’ Malta u Għawdex u
li bih tkun ġiet indirizzata bis-serjetà kemm il-problema ta’ aċċessibiltà bejn il-ġżejjer imma ukoll
il-problemi tat-traffiku u vjaġġar intern, il-problemi demografiċi u spopolament bla preċedent f’ħafna
lokalitajiet hekk imsejħa tal-periferija bħalma hu ukoll Għawdex, kif ukoll problemi ta’ degradament
ambjentali u tat-tniġġis tal-arja u l-kwalità tal-ħajja għal kull minn jgħammar ġewwa Għawdex u Malta u
b’mod speċjali għal min jagħmel użu minn dan it-tip ta’ trasport pubbliku.

81.6 Approvazzjoni tal-Audited Accounts għas-sena 2017
81.6.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi għarraf lill-membri preżenti li fl-aħħar l-Awditur kien lesta
x-xogħol fuq il-Financial Statements għas-sena 2017 kif approvati mir-Reġjun Għawdex fl-ewwel nofs
tas-sena 2018 u għalhekk stieden lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jagħti spjega tat-tibdil li seta’ kien ġie
nnutat mill-Awditur.
81.6.2 Is-Segretarju Eżekuttiv spjega kif l-awdituri kienu kkonfermaw l-ammonti ta’ kif kienu ġew
preżentati u approvati oriġinarjament fil-Financial Statements għas-sena 2017 qabel l-Awditjar ħlief
għall-inklużjoni tal-aġġustament tal-ispejjeż legali u r-riżarċiment għad-danni li r-Reġjun Għawdex ġie
obbligat li jħallas b’rabta mal-Kawża tal-Arbitraġġ TOAD Management Services Ltd. vs Reġjun Għawdex
li sadanittant kienet waslet fi tmiem tagħha u li jlaħħqu s-somma ta €23,000 u l-VAT fuq dan l-ammont,
liema ammont gie likwidat min-naħa tal-Awditur għas-somma ta’ €27,140, bil-konsegwenza li r-Reġjun
Għawdex flok spiċċa s-sena 2017 b’surplus ta’ kważi €17,000 kif kien previst, meta jiġu mqabbla l-current
assets mal-current liabilities effettivament spiċċa s-sena b’negative net current liabilities ta’ €10,467.
81.6.3 Wara diskussjoni interessanti fejn is-Segretarju Eżekuttiv ta rendikont ħafif ukoll tas-sitwazzjoni
finanzjarja preżenti, filwaqt li spjega kif is-sitwazzjoni minkejja kollox tinsab taħt kontroll allavoja
il-predikament finanzjarju li għandu r-Reġjun Għawdex qiegħed jikkundizzjoni bil-wisq il-ħidma
tar-Reġjun, il-membri preżenti approvaw l-Audited Financial Statements għas-sena 2017 unanimament
filwaqt li reġgħu insistew mas-Segretarju Eżekuttiv sabiex malajr kemm jista’ ikun jiġu konklużi ukoll
l-Financial Statements għas-sena 2018 sabiex ir-Reġjun Għawdex ikun konformi mar-regolamenti
finanzjarji u jippreżentahom fil-ħin.
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81.6.4 Il-President Dr Samuel Azzopardi filwaqt li reġa’ faħħar il-mod għaqli kif qiegħed jiġi amministrat
ir-Reġjun Għawdex minkejja n-nuqqas ta’ allokazzjoni finanzjarja mid-Dipartiment u n-nuqqas tar-rifużjoni
tal-ispejjeż amministrattivi kif kien imwiegħed mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali mat-twaqqif tal-Aġenzija
LESA, reġa’ fakkar kif issa r-Reġjun Għawdex ingħata għall-ewwel darba allokazzjoni finanzjarja li ser
tippermetti li r-Reġjun iwettaq il-ħdima tiegħu b’mod effettiv filwaqt li insista dwar l-importanza li l-Financial
Statements għas-sena 2018 jiġu preżentati fil-Laqgħa li jmiss sabiex jiġi rkuprat iż-żmien li intilef
minħabba li dawk tas-sena 2017 damu ħafna biex ġew awditjati sabiex ir-Reġjun Għawdex ikun konformi
mar-regolamenti finanzjarji u jippreżentahom fil-ħin.

81.7 Ħatra ta’ Data Protection Officer għar-Reġjun Għawdex
81.7.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi filwaqt li għamel referenza għall-korrispondenza li għaddiet bejn
id-Dipartiment għall-Gvern Lokali, l-Assoċċjazzjoni Kunsilli Lokali(AKL) u l-Kunsili Lokali kollha stqarr li
jkun aktar għaqli jekk din il-materja tiġi diskussa meta għal-Laqgħa jkun hawn attendenza akbar ta’
membri minħabba li titratta dwar id-data li kull Kunsill Lokali għandu kif ukoll il-persuna responsabbli minn
din id-data kollha.
81.7.2 Għaldaqstant, il-membri qabblu mal-President li din il-materja għandha li tiġi diskussa f’laqgħa
oħra li fiha jkun hemm attendenza akbar ta’ membri preżenti.

81.8 Performance Bonus tas-Segretarju Eżekuttiv u l-Impjegati tar-Reġjun għas-sena 2018
81.8.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi filwaqt li stieden lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jabbanduna
s-Sala, fakkar kif skont Regolamenti dwar Kunsill Lokali (Riżorsi Umani) L.S. 363.20. is-Segretarju
Eżekuttiv hu mistenni jressaq l-appraisal report tiegħu u dak diskuss mal-Impjegati tar-Reġjun fl-ewwel
Laqgħa tas-sena tar-Reġjun għal-approvazzjoni jew mod ieħor. Għalhekk, stieden lill-membri preżenti
sabiex jiddiskutu il-Performance Bonuses kemm tas-Segretarju Eżekuttiv, tar-Reġistratur tat-Tribunal u
dak tal-Uffiċċjal Eżekuttiv għas-sena li għadha kemm intemmet 2018.
81.8.2 Il-President Dr Samuel Azzopardi, għarraf lill-membri preżenti ukoll li minħabba li r-Reġistratur
tat-Tribunal, is-Sinjorina Georgina Gauci, kienet irtirat fid-disgħa(9) ta’ Frar 2019, kien jixraq li jiġi
approvat ukoll dak ta’ din is-sena sabiex tkun tista’ titħallas l-aħħar pagament tagħha mir-Reġjun
Għawdex li jkun ikopri l-Performance Bonuses għas-snin 2018 u 2019 kif ukoll pro-rata tal-Income
Suppliment u l-ewwel Bonus li jingħata f’Ġunju.
81.8.3 Wara li nżammet diskussjoni, is-Segretarju Eżekuttiv ġie mistieden jerġa’ jieħu postu fis-Sala fejn
kienet qegħda tinżamm il-laqgħa filwaqt li ġie infurmat li r-Reġjun Għawdex kien approva unanimament
il-Performance Bonus tiegħu u tal-Impjegati l-oħra tar-Reġjun Għawdex għall-massimu ta’ 10% u 6%
rispettivament tas-salarju bażiku tagħhom għas-sena 2018 u fil-każ tas-Sinjorina Georgina Gauci
għas-sena 2019 ukoll.
81.8.4 Is-Segretarju Eżekuttiv, is-Sur George Refalo irringrazzja mill-qalb lill-membri preżenti tal-fiduċja li
dejjem urew fih u fil-kollegi tiegħu filwaqt li wiegħed li kif diġa għamlu sa issa, ser ikomplu jaħdmu u
jistinkaw sabiex ir-Reġjun Għawdex mhux biss jeħles mid-dejn li għandu imma jibda’ jingħata l-ġieh u
r-rispett li jixraqlu filwaqt li jibda’ jwettaq ukoll proġetti kbar għal Għawdex.

81.9 Korrispondenza
81.9.1 Minħabba li membru informa lill-membri preżenti li dalwaqt kien ser ikollu jabbanduna l-Laqgħa
minħabba impenji uffiċċjali oħra bil-konsegwenza li deher li ma kienx ser ikun hemm quorum, il-membri
qabblu li r-Reġjun għandu jiddiskuti l-materji l-aktar urġenti l-ewwel u li l-korrispondenza għandha titħalla
għal aktar tard jew Laqgħa oħra.
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81.10 Approvazzjoni tal-Pagamenti
81.10.1 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.
81.10.2 Wara l-ispjega sodisfaċenti li ngħatat mis-Segretarju Eżekuttiv fejn ġie imfisser kull ħlas rispettiv,
kif ukoll spjega mis-Sur David Apap Agius dwar ir-rapport finanzjarju preżentat mill-Kunsill Lokali Għarb
b’rabta mar-rifużjoni tal-ispejjeż li saru b’rabta mal-Proġett Creativity Hub li aċċenna għalih il-President
Dr Samuel Azzopardi aktar kmieni fil-Laqgħa, ir-Reġjun Għawdex approva l-iskedi tal-pagamenti
magħmula numri 69 u 70, kif ukoll l-iskedi tal-pagamenti numri 71 u 72 li jammontaw għal €6,764.6ċ,
€11,712.47ċ, €13,340.69ċ u €76,403.84ċ rispettivament, kif annessi mal-minuti.

81.11 Materji Oħra
81.11.1 Is-Segretarju Eżekuttiv, is-Sur George Refalo, għarraf lill-membri preżenti li b’rabta mal-proġetti
tal-Unjoni Ewrepea li għandu r-Reġjun Għawdex, ser jinħarrġu numru ta’ offerti fosthom għat-tfassil ta’
offerti għall-provediment ta’ konsulenza dwar żvilupp ta’ Joint Action Plan reġjonali b’rabta ma’ żewġ
proġetti dwar l-effiċjenza tal-enerġija u l-istrateġija low-carbon, kif ukoll dwar servizzi ta’ maniġġjar ta’
proġetti kif ukoll ta’ esperti varji oħra sabiex jagħmlu rapporti speċifiċi b’rabta ma’ tagħrif li jrid jingħata
dwar oqsma varji b’rabta ukoll mal-istess proġetti li r-Reġjun Għawdex għandu.
Is-Segretarju Eżekuttiv informa lill-membri preżenti ukoll li qegħdin jinġabbru numru ta’ kwotazzjonijiet
b’rabta mal-organizzazzjoni tal-Project Meeting tal-Proġett Support li ser jinżamm ukoll fl-aħħar ġimgħa ta’
Marzu ġewwa Għawdex li jinkludu akkomodazzjoni tal-imsieħba parteċipanti tal-istess proġett, servizz ta’
trasport għall-membri b’rabta maż-żjajar li dawn jagħmlu f’siti identifikati appositament madwar Għawdex,
stampar ta’ dokumenti promozzjonali tal-proġett, organizzazzjoni tal-Project Meeting, kif ukoll ikliet u
ħlasijiet lill-esperti li jkunu qegħdin jakkumpanjawhom matul dan il-Project Meeting sabiex dan ikun
suċċess.
Fl-aħħar, is-Segretarju Eżekuttiv fakkar lill-membri preżenti li l-ispejjeż relatati kemm mal-offerti kif ukoll
mal-organizzazzjoni tal-Project Meeting jiġu rifużi mill-Proġetti rispettivi. Għaldaqstant, il-membri
approvaw dawn il-proġetti.
81.11.2 Is-Segretarju Eżekuttiv, filwaqt li aċċenna għall-allokazzjoni li semma’ fil-bidu tal-Laqgħa
l-President Dr Samuel Azzopardi, talab l-approvazzjoni jew mod ieħor tar-Reġjun Għawdex sabiex jibda
jitlob kwotazzjonijiet għat-tindif tal-Uffiċċju li sal-lum kien isir bona volonta jew mill-impjegati tar-Reġjun
jew min-nisa tagħhom sabiex jiġu frankati spejjeż żejda; kif ukoll sabiex jinżamm risk assessment
tal-Uffiċċju Reġjonali kif ukoll jinxtraw arbli u bnadar tar-Repubblika ta’ Malta, tal-Unjoni Ewropea flimkien
ma’ tar-Reġjun Għawdex u l-Kunsilli Lokali kollha ta’ Għawdex bit-tama li preferibilment ikunu lesti
sal-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali li ser jinżammu fl-aħħar ta’ Mejju 2019.
Il-membru approvaw dawn l-inizzjattivi ukoll.

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

81.12.1 Il-laqgħa ntemmet fit-8.45p.m. u ġiet aġġornata għal nhar il-Ħamis, 21 ta’ Marzu, 2019 fis-7.30 ta’
filgħaxija.

IFFIRMATA

IFFIRMATA

_______________________

______________________

Dr. Samuel Azzopardi
President

George Refalo
Segretarju Eżekuttiv
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