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

Qari tal-Ittri ta’ Apoloġija

88.1

88.1.1 Il-Laqgħa bdiet fis-sitta(6) ta’ filgħaxija. Intqalgħet it-talba tal-bidu. Minħabba li ma kienx hemm ittri
ta’ apoloġija, il-Laqgħa tkompliet skont l-Aġenda.

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

88.2

88.2.1 Inqraw il-Minuti tas-sitta u tmenin(86) u tas-seba’ u tmenin(87) Laqgħa u ġew approvati
unanimanent.

88.3 Punti imqajjma mill-Minuti
88.3.1 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.
88.3.2 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:


Proposti Baġit 2020 - fejn is-Segretarju Eżekuttiv informa lill-membri li l-proposti tar-Reġjun
Għawdex kienu ntbagħtu lill-Ministru tal-Finanzi mhux biss saż-żmien mogħti mill-istess Ministeru
iżda saħansitra ukoll sa’ qabel ma ġie pubblikat id-Dokument ta’ qabel il-Baġit 2020 kif ukoll
qabel ma nżammu ż-żewġ Laqgħat ta’ Konsultazzjoni Pubblika dwar l-istess Baġit;

88.3.3 Għalhekk, filwaqt li ġie rimarkat ukoll mill-membri preżenti li l-maġġor parti u sostanzali tal-proposti
mibgħuta mir-Reġjun Għawdex din is-sena reġgħu ma ġewx ikkunsidrati, minħabba li ma kienx hemm
oġġezzjoni u lanqas aġġornamenti oħra, il-laqgħa tkompliet skont l-aġenda.

88.4 Komunikazzjoni tal-President
88.4.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi irringrazzja lill-membri preżenti kif ukoll lill-membri li laqgħu
l-istedina li saret mir-Reġjun u attendew għaċ-Ċerimonja tal-Għoti tal-GPexe Units li ġew mogħtija
lill-Klabbs tal-Futbol Għawdxin f’Ċerimonja apposta li nżammet nhar it-Tnejn, 30 ta’ Settembru 2019
ġewwa s-Sala tal-Gozo Football Association (GFA). Hu għarraf lill-membri preżenti ukoll li matul dawn
il-ġranet ser jara li tiġi sottomessa applikazzjoni bi proposta ta’ proġett ieħor utli u ta’ fejda għal ħtiġijiet
speċifiċi u ekoloġiċi ta’ Għawdex li jissodisfa l-kriterji elenkati fil-linji gwida rispettivi sabiex jiġi
preferibilment iffinanzjat kollu ukoll mill-Fondi għall-Attivitajiet u Inizjattivi Kulturali u Soċjali mogħtija
appositamtent mill-Aġenzija LESA u li huma amministrati mill-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali(AKL)
88.4.2 Il-President Dr Samuel Azzopardi, filwaqt li għamel aċċenn għar-responsabiltajiet ġodda li
bir-riforma u bl-emendi tal-Lliġi li daħlu fis-seħħ b’effett minn nhar is-26 ta’ April 2019 ir-Reġjuni qed
tingħatalhom ir-responsabbiltà li jikkoordinaw ma’ entitajiet oħra speċjalizzati fil-qasam soċjali, bi pjaċir
ħabbar li r-Reġjun Għawdex ġie mistieden jesplora oqsma ta’ kollaborazzjoni mal-Fundazzjoni għal
Servizzi ta’ Ħarsien Soċjali ġewwa Għawdex sabiex dawk is-servizzi Soċjali u tal-Familja li diġà jingħataw
miċ-Ċentri ta’ din il-Fundazzjoni jiġu estiżi u eventwalment jibdew jingħataw fil-Lokalitajiet kollha ta’
Għawdex sabiex verament dawn is-servizzi jkunu aktar viċin iċ-ċittadini li l-aktar jeħtiġuhom għax huma
l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà. Filwaqt li semma’ s-servizzi li jingħataw u li għaldaqstant jekk jkun hemm
qbil fost il-Kunsilli Lokali dwar l-għoti ta’ dawn is-servizzi eventwalment ser jiġi ffirmat Memorandum of
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Understanding, il-President spjega kif il-Kunsilli ser eventwalment jiġu mitluba joffru l-Berġa u kamra oħra
li sservi ta’ Uffiċċju sabiex minnhom ikunu jistgħu jingħataw dawn is-servizzi f’ħinijiet differenti matul
il-ġranet filwaqt li semma’ kif l-istess Fundazzjoni ser tkun qed tagħmel dawk l-investimenti meħtieġa
kollha sabiex il-postijiet imsemmija jkunu attrezzati sabiex fihom jiġi offrut l-istess livell ta’ servizz diġà
mogħti.
Wara diskussjoni interessanti fejn ġie spjegat li dawk il-Kunsilli li ma għandhomx kamra li tista’ tiġi
mibdula sabiex isservi ta’ Uffiċċju li minnu jistgħu jingħataw dawn is-servizzi, dawn jistgħu dejjem jikru
kemm-il darba jixtiequ li ġewwa l-Lokalità tagħhom jingħataw dawn is-servizzi, il-President issuġġerixxa
ukoll li dawk il-Kunsilli li għandhom xi diffikulta ta’ lok jistgħu ukoll jikkunsidraw li jingħaqdu ma’ Kunsill ġar
tagħhom u joffru dawn is-servizzi flimkien.
Is-Sur Noel Formosa stqarr li hu personalment iħoss li ma dawn is-servizzi għandu jiġi kkunsidrat servizz
ieħor li hu dak ta’ assistenza soċjali lill-Anzjani minħabba li l-maġġor parti minnhom isofru minn solitudni
akuta ħafna u li f’ħafna lokalitajiet u każi tinħass ħafna aktar. Is-Sur Formosa semma’ ukoll kif dan
is-servizz għandu jkun miftuħ ukoll għal dawk iż-żgħażagħ u persuni oħra li sfortunatament jeżistu fejn
dawn ukoll jgħaddu minn dawn il-mumenti partikulari minħabba li s-solitudni tista’ tolqot lil ħafna nies minn
faxex differenti tas-soċjetà.
Il-membri preżenti filwaqt li qabblu mal-proposta kif ukoll mal-proġett fit-totalità tiegħu, stiednu
lill-President sabiex f’isem ir-Reġjun jiffirma dan il-Memorandum of Understanding sabiex jinbdew
l-arranġamenti meħtieġa u dawn is-servizzi soċjali jibdew jingħataw mil-Lokalitajiet rispettivi.
88.4.3 Il-President Dr Samuel Azzopardi semma’ ukoll kif fi ħdan il-Kunsill Lokali Città Victoria ġiet
imressqa proposta sabiex jinbeda l-proċess sabiex il-Belt Victoria tintgħażel bħala l-Belt Kapitali Ewropea
għas-sena 2031 meta Malta jerġa’ jkollha l-Belt Kapitali Ewropea. Filwaqt, li stieden lis-Sindku tal-Belt
Victoria s-Sur Josef Schembri sabiex jagħti aktar tagħrif dwar din il-proposta, il-President Dr Samuel
Azzopardi għarraf lill-membri li hu kien diġà ġie mistieden flimkien mas-Segretarju Eżekuttiv mill-Kunsill
Lokali Città Victoria fejn ir-Reġjun ġie uffiċċjalment mistieden jappoġġja din il-proposta kif ukoll spjega kif
eventwalment kien ġie deċiż li għandha tinżamm Laqgħa ukoll kemm mal-Ministru tal-Ġustizzja, Kultura u
Gvern Lokali flimkien mal-Ministeru għal Għawdex sabiex filwaqt li tkun imressqa l-proposta lilhom ukoll,
flimkien ikun jista’ jinbeda l-proċess li wassal għas-sottomissjoni tal-applikazzjoni b’mod formali anke
mill-Gvern Malti.
Wara li kien hemm kliem ta’ tifħir għal din l-proposta, numru ta’ membri saħħqu sabiex
fiċ-Ċelebrazzjonijiet ta’ meta il-Belt Victoria tkun il-Belt Kapitali Ewropea 2031, Għawdex kollu għandu
jkun inkluż u mhux jiġri bħalma ġara fil-Valletta 2018 meta kollox kien konċentrat biss il-Belt Valletta u
Malta u ġewwa Għawdex ma ġie organizzat xejn.
Għaldaqstant, il-membri qabblu li r-Reġjun għandu jagħti l-appoġġ kollu lill-Kunsill Lokali Città Victoria
sabiex il-Belt Victoria, il-Belt Kapitali ta’ Għawdex tintgħażel bħala l-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura
2031.
88.4.4 Fl-aħħar il-President Dr Samuel Azzopardi filwaqt li għall-benfiċċju tal-membri l-ġodda ta’ ħarsa
lejn il-fatti kif żvolġew fil-Kawża tal-Arbitraġġ li r-Reġjun Għawdex kien tilef u li din 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, bi pjaċir għarraf lill-membri preżenti li d-Dipartiment
għall-Gvern Lokali kien għadda l-flus rikjesti lir-Reġjun sabiex ir-Reġjun Għawdex aktar tard fil-Laqgħa
jħallas l-ammonti tal-ispejjeż u r-riżarċiment għad-danni li huwa obbligat li jħallas b’rabta ma’ din

il-kawża.
88.4.5 Il-Presidnet Dr Samuel Azzopardi temm l-intervent tiegħu billi f’ismu u f’isem ir-Reġjun Għawdex u
l-Kunsilli Lokali kollha ta’ Għawdex feraħ lill-E.T. Mons. Mario Grech li nhar l-Erbgħa, 2 ta’ Ottubru 219 ġie
maħtur mill-Papa Franġisku bħala Prosegretarju Ġenerali tas-Sinodu tal-Isqfijiet, kif ukoll irringrazzjah
tal-ħidma pastorali tiegħu matul dawn l-aħħar tlettax-il sena li matulhom serva bħala Isqof tad-Djoċesi ta’
Għawdex.
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88.5 Jum Għawdex 2019
88.5.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi filwaqt li fakkar li nhar it-Tnejn, 28 ta’ Ottubru 2019 ser jiġi
ċelebrat Jum Għawdex, stieden lill-membri preżenti sabiex jattendu huma lkoll, kif ukoll sabiex
preferibilment jiġu akkumpanjati mill-bqija tal-Kunsilliera tal-Kunsill tagħhom sabiex jiċċelebraw Jum
Għawdex flimkien. Għalhekk, stieden ukoll lis-Segretarju Eżekuttiv, is-Sur George Refalo sabiex jaġġorna
lir-Reġjun bl-aħħar żviluppi li kien hemm fir-rigward tal-organizzazzjoni ta’ dawn iċ-Ċelebrazzjonijiet.
88.5.2 Is-Segretarju Eżekuttiv filwaqt li fakkar li għall-ewwel darba minn kemm ilu jiġi organizzat Jum
Għawdex il-Ministeru għal Għawdex kien qiegħed għall-ewwel darba mhux biss jirrikonoxxi Jum Għawdex
iżda ukoll jinvolvi ruħu fl-organizzazzjoni tiegħu ukoll biex hekk Jum Għawdex qiegħed jiġi rikonoxxut
minn kull livell ta’ Gvern Lokali ġewwa Għawdex, fi ħdan il-Kumitat ad hoc li kien jiltaqa’ appositament
b’rabta maċ-ċelebrazzjonijiet ta’ Jum Għawdex kien hemm qbil li dawn ċ-Ċelebrazzjonijiet għandhom
jieħdu xejra uffiċċjali u li għalhekk ċ-Ċelebrazzjonijiet Uffiċċjali ta’ Jum Għawdex ser jibdew jinżammu
fil-Jum glorjuż tat-28 ta’ Ottubru ta’ kull sena u isiru fuq l-istess mudell tal-Festi Nazzjonali ta’ Malta.
88.5.3 Filwaqt li ssemma’ kif il-Forzi Armati ta’ Malta f’komunikat kienu speċifikaw li l-istess Armata
torganizza parati ‘biss f’ċerimonji ta’ natura Nazzjonali rikonoxxuti mill-istat’ u għalhekk sabiex ma
jinħoloqx preċedent ma aċċettawx l-istedina li saritilhom, sar xi tibdil fil-programm ta’ Jum Għawdex biex
b’hekk il-programm għal din is-sena ser jibda’ bil-wasla tal-President tar-Repubblika ta’ Malta
l-E.T. Dr George Vella fil-Pjazza tal-Katidral ta’ Għawdex, Konċelebrazzjoni Pontifikali fil-Katidral ta’
Għawdex fid-9 ta’ filgħodu, Parata tal-Banda tal-Pulizija minn Triq ir-Repubblika għall-Pjazza
Indipendenza-It-Tokk, il-Belt Victoria fejn qegħdin jiġu mistiedna jattendu ukoll l-istudenti tal-Ħames(5)
Sena tal-iskejjel Primarji kollha ta’ Għawdex, segwita miċ-Ċerimonja ta’ tqegħid tal-kuruni mal-Monument
tal-Arċipriet Saverio Cassar, Diskorsi tal-Okkażjoni mill-President tar-Reġjun Għawdex Dr Samuel
Azzopardi segwit mill-President taċ-Circolo Gozitano Dr Alfred Grech u l-Ministru għal Għawdex
Dr Justyne Caruana; Għoti ta’ Ġieħ Għawdex; Diskors mill-President tar-Repubblika ta’ Malta
l-E.T. Dr George Vella; Daqq tal-Innu lill Għawdex u Innu Malti; u Riċeviment tal-okkażjoni.
88.5.4 Is-Segretarju Eżekuttiv kompla billi għarraf lill-membri preżenti li għal dawn iċ-Ċelebrazzjonijiet
Uffiċċjali kienu mistiedna ukoll jattendu kemm il-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni, kif ukoll il-Membri
Parlamentari Għawdxin flimkien mas-Sindki u l-Kunsilliera ta’ kull Kunsill Lokali ta’ Għawdex flimkien
mal-Uffiċċjali Pubbliċi u dinjitarji u mistednin oħra minn Għawdex, filwaqt li l-Konċelebrazzjoni Pontifikali
ser titmexxa mill-Amministratur Appostoliku għal Għawdex l-E.T. Mons. Mario Grech.
88.5.5 Is-Segretarju Eżekuttiv għarraf lill-membri preżenti li f’każ ta’ maltemp kollox għadu jrid jiġi deċiż u
li l-ktejjeb li kien maħsub li jibda’ jitqassam dwar Jum Għawdex u dak li seħħ f’dan il-Jum Glorjuż fl-istorja
ta’ Għawdex nhar it-28 ta’ Ottubru 1798 lill-istudenti li ta’ kull sena ikunu jattendu l-ħames(5) sena
Primarja, din is-sena ma kienx lest u li wieħed jittama li sas-sena d-dieħla jibda jitqassam kif maqbul.
88.5.6 Is-Segretarju Eżekuttiv għarraf lill-membri preżenti ukoll li għal din is-sena l-attivijiet b’rabta
maċ-Ċelebrazzjonijiet ta’ Jum Għawdex jinkludu ukoll Seduta Speċjali tal-Parlament għall-Għawdxin li
flimkien mal-Membri Parlamentari Għawdxin u l-President tar-Reġjun qegħdin jiġu mistiedna jattendu
ukoll studenti universitarji, rapreżentanti ta’ NGO’s Għawdxin kif ukoll rapreżentanti minn Għaqdiet Soċjali
u Unions tal-Ħaddiema u l-Rapreżentanti tal-Gozo Business Chamber(GBC) u l-Gozo Tourism
Association(GTA) u d-Djoċesi ta’ Għawdex u li t-temi ta’ diskussjoni magħżula ivarjaw skont
r-rapreżentanti li ser jagħtu l-interventi tagħhom. Il-membri ġew mgħarrfa ukoll li d-data ta’ din is-Seduta
ser tkun it-Tlieta, 5 ta’ Novembru 2019 bejn l-għaxra(10) ta’ filgħodu u nofsinhar(12) u li din is-Seduta ġiet
posposta għal din id-data mill-iSpeaker tal-Kamra tar-Rapreżentanti Dr Anġlu Farrugia minħabba li
għadhom għaddejjin is-seduti relatati mal-Baġit 2020.
88.5.7 Wara diskussjoni interessanti fejn minħabba li ċ-Ċelebrazzjonijiet qegħdin jinżammu kollha
filgħodu kien hemm min oġġezzjona, is-Segretarju Eżekuttiv spjega kif minħabba li dan il-Jum qiegħed
jingħata xejra uffiċċjali, kif ukoll il-President tar-Repubblika ta’ Malta jista’ jattendi biss filgħodu flimkien
mal-istudenti tal-iskejjel Primarji, iċ-Ċelebrazzjonijiet ma jistgħux aktar jinżammu fil-għaxija u li kollox
jindika li l-programm li ġie maqbul din is-sena ser jibqa’ jirrepeti ruħu ta’ kull sena minħabba li aktar ma
jkun hemm tibdil ta’ ġranet u ħinijiet aktar ikun diffiċli li wieħed jattendi mentri b’data u ħin fiss, bniedem jaf
li ta’ kull sena għandu dak l-appuntament Uffiċċjali li ma jistax ma jattendix għalih.
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88.5.8 Għaldaqstant, il-President Dr Samuel Azzopardi ħass li għandu jerġa’ jirrimarka l-fatt li filwaqt li
kulħadd jirrikonoxxi il-ħafna impenji li kemm is-Sindki kif ukoll il-Kunislliera jkollhom, mhux ġustifikat li
s-Sindki ma jattendux għal dawn l-attivitajiet organizzati, kif ukoll dwar 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 ikun jaf li
jkun ser jattendi l-President tar-Repubblika, u għalhekk ħass li għandu jerġa’ jiġbed l-attenzjoni sabiex
jekk jista’ jkunu jattendu s-Sindki u l-Kunsilliera kollha minħabba li kemm-il darba jidher li l-Awtoritajiet ma
jirrikonoxxux Jum Għawdex bis-serjetà, ma jista’ qatt jitnissel fil-poplu dak is-sens patrijottiku għal Jum
Għawdex.

88.6 Provvediment ta’ Żvilupp u Implimentazzjoni ta’ Strateġiji Kulturali għall-Kunsilli Lokali
u Kunsilli Reġjonali.
88.6.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi, filwaqt li għamal aċċenn għall-preżentazzjoni li diġà saret waqt
Laqgħa tal-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali(AKL) nhar il-Ħamis, 22 ta’ Awwissu 2019, kif ukoll għas-Seminar
li nżamm fis-Sala tal-AKL nhar il-Ħamis, 3 ta’ Ottubru, 2019, ħabbar li ir-Reġjun Għawdex ġie mitlub
sabiex b’kollaborazzjoni mad-Diviżjoni tal-Gvern Lokali, il-Kunsill Malti għall-Arti, Mdina International u
Culture Venture jorganizzaw Intergenerational Workshop, Regional Strategy Working Group u Regional
Cultural Forum bil-għan li flimkien ma’ esperti fl-oqsma tal-kultura, rappreżentanti tal-Kunsilli Lokali u
Kunsilli Reġjonali u rappreżentanti tal-Uffiċċju tal-Kultura fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex u NGOs
Għawdxin li joperaw fil-qasam kulturali, ikunu jistgħu jfasslu l-ewwel ħsibijiet dwar l-iżvilupp ta’ strateġiji
kulturali għal Għawdex. Filwaqt li spjega ukoll kif dan qiegħed isir bħala parti mill-proġett intitolat
" Provvediment ta’ Żvilupp u Implimentazzjoni ta’ Strateġiji Kulturali għall-Kunsilli Lokali
u Kunsilli Reġjonali" u li hu proġett iffinanzjat mill-programm Operattiv II – Fondi Strutturali u ta’
Investiment Ewropej 2014-2020, “Ninvestu fir-riżorsi umani sabiex noħolqu aktar opportunitajiet filwaqt li
nippromwovu t-tisħiħ tas-soċjetà”, fisser ukoll kif l-għan ewlieni ta' dan il-proġett huwa li jiġu żviluppati
strateġiji kulturali reġjonali distinti u kumplimentari għall-perjodu 2020-2025 filwaqt li jiġu identifikati dawk
il-prijoritajiet kulturali u kompetittivi ta’ prodotti uniċi fuq livell lokali, reġjonali u nazzjonali bil-għan li dawn
l-istrateġiji kulturali reġjonali jiffaċilitaw u jtejbu l-proċessi adottati mil-lokalitajiet kollha fl-għażla ta’ liema
inizjattivi u riżorsi kulturali għandhom l-iktar impatt effettiv fuq il-komunitajiet, kif ukoll fuq il-Maltin u
Għawdxin u l-barranin li jattenduhom.
88.6.2 Wara diskussjoni interessanti fejn saru xi referenzi għal-Linji Gwida li ġew mibgħuta, il-membri
qabblu li r-Reġjun għandu jikkollabora sabiex dan l-proġett li eventwalment ser iwassal għall-ħolqien ta’
Strateġija Kulturali għall-Kunsilli Reġjonali u Lokali jkun suċċess. Il-membri, wara li ġew offruti numru ta’
dati meta l-organizzaturi huma disponibbli, qabblu ukoll li r-Regional Strategy Working Group li għalih
huma mistiedna rappreżentanti tal-Kunsilli Lokali u Kunsilli Reġjonali u rappreżentanti tal-Uffiċċju
tal-Kultura fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex u NGOs Għawdxin li joperaw fil-qasam kulturali, għandu
jinżamm nhar il-Ġimgħa, 8 ta’ Novembru 2019 filgħaxija f’post li għadu jrid jiġi identifikat.
88.6.3 Il-President Dr Samuel Azzopardi, filwaqt ħeġġeġ lill-membri preżenti sabiex jikkontribbwixxu
kemm jistgħu f’dan il-proġett u strateġija tant utli, fakkar ukoll li kull Kunsill Lokali hu mistieden biex
jattendi b’rappreżentanza mis-Sindku, Kunsillier/a responsabbli mill-Kultura u s-Segretarju Eżekuttiv.

88.7 Korrispondenza
Tressqet din il-Korrispondenza:
88.7.1 Direttiva 3/2019 mibgħuta mingħand id-Dipartiment għall-Gvern Lokali u datata 2 ta’ Settembru,
2019 dwar is-servizz ta’ Contracts Manager li hu essenzjali u kruċjali sabiex is-servizzi u x-xogħlijiet li jsiru
fil-Lokalità permezz ta’ kuntratt, jiġu operati skont l-ispeċifikazzjonijiet li jistipulaw l-istess kuntratt u b’hekk
il-Kunsill Lokali jikseb l-aqwa servizz possibbli kif ukoll sabiex is-Segretarju Eżekuttiv li għandu
r-responsabbiltà li jiżgura li l-pagamenti relatati jkunu korretti, iċċekkjati u ċċertifikati li tali xogħol sar, u sar
kif suppost, qabel dan jgħaddi għall-approvazzjoni tal-Kunsill Lokali għall-pagament, kull Kunsill Lokali
qiegħed jiġi mitlub li jaħtru dan is-servizz sa’ mhux aktar tard mit-Tlieta, 31 ta’ Diċembru, 2018 - Ir-Reġjun
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innota il-kontenut filwaqt li inżammet diskussjoni fejn instab li dawk il-Kunsilli li għandhom ħafna kuntratti li
jammontaw ħafna flus, jekk il-Contracts Manager jitħallas bil-5%, ser ikun qiegħed jieħu somom
sostanzjali li sal-lum dejjem ġew frankati u għalhekk ikun jaqbel li dawn il-Kunsilli għandhom jevalwaw
jekk jaqbilx li jmorru għall-Quoations jew Tender jew Direct Orders sabiex min jintgħażel jieħu somma
fix-xahar li żgur ma teċċedix l-ammont globali li kieku jitħallas il-Contracts Manager bil-5%; mentri dawk
il-Kunsilli żgħar li għal raġunijiet ovvji għandhom kuntratti żgħar, ma huma ser isibu l-ebda Contracts
Manager li lest li jaċċetta li jitħallas biss bil-5% għax qatt ma jiġi jaqbillu u li għalhekk dawn tal-aħħar wisq
inqas jaqblilhom li jaħtru Contracts Manager bi Quoations jew Tender jew Direct Order għax jiġi jiswihom
aktar ukoll.
Għaldaqstant, minħabba li ssemmiet il-possibbli proposta ta’ Offerta Reġjonali, instab li f’dawn
iċ-ċirkustanzi, kollox jindika li jekk ser jinġieb prezz għall-Kunsilli Lokali kollha ta’ Għawdex b‘Tender,
il-Kunsilli li għandhom ħafna kuntratti jistgħu jmorru tajjeb fil-waqt li jistgħu ukoll jirċievu prezz xi ftit għola
milli kieku jinnegozzjawh huma waħedhom; mentri l-Kunsilli li għandhom ftit kuntratti ser ikunu marru
dejjem minn taħt.
Għalhekk, minħabba li ma kienx hemm qbil unanimu dwar din il-proposta lanqas, il-membri qabblu li
għalissa kull Kunsill għandu jevalwa sew iċ-ċirkustanzi tiegħu l-ewwel sabiex ikun aktar f’pożizzjoni li jieħu
deċiżjoni aktar ‘l quddiem kif ukoll tiġi kkunsidrata ukoll il-proposta ta’ Offerta Reġjonali.
88.7.2 E-mail mibgħuta mingħand id-Dipartiment għall-Gvern Lokali u datata 8 ta’ Awwissu, 2019 dwar
in-nomina ta’ Deputat Segretarju Eżekuttiv li b’referenza għall-Artiklu 50 tal-Att u li għadu kemm ġie
emendat, ‘kull Kunsill Lokali għandu jinnomina Deputat Segretarju Eżekuttiv minn fost l-impjegati
tal-Kunsill li jkunu minn skala 11 ’il fuq biex jeżerċita l-funzjonijiet ta’ Segretarju Eżekuttiv kull meta
l-kariga tkun vakanti jew is-Segretarju Eżekuttiv għal xi raġuni ma jkunx jista’ jaġixxi. Iżda jekk f’dak
il-Kunsill Lokali partikolari ma jkunx hemm impjegati f’dik l-iskala, id-Deputat Segretarju Eżekuttiv għandu
jinħatar minn Kunsill Lokali ieħor sakemm dan ikollu l-kwalifiki meħtieġa.’ - Ir-Reġjun innota il-kontenut
filwaqt li wara li saru xi domandi relatati lis-Segretarju Eżekuttiv preżenti, il-membri innominaw lis-Sur Karl
Vella, li hu impjegat tad-Dipartiment iżda misluf lir-Reġjun Għawdex, sabiex iservi ta’ Deputat Segretarju
Eżekuttiv tar-Reġjun Għawdex.
88.7.3 E-mail mibgħuta mill-EU & International Affaris Unit fi ħdan id-Dipartiment għall-Gvern Lokali fejn
tistieden lir-Reġjuni sabiex, jgħażżlu membru mill-Kunsilliera u s-Segretarji Eżekuttivi ta’ Għawdex
rispettivament sabiex jipparteċipaw fil-European Week of the Regions and Cities 2019 li ta’ kull sena
tinżamm ġewwa l-Belt ta’ Brussel, il-Belġju – Il-membri innutaw il-kontenut filwaqt li l-President Dr Samuel
Azzopardi għarraf lill-membri li wara li din-is-sejħa kienet intbagħtet lill-Kunsilli Lokali ta’ Għawdex,
ir-Reġjun kien irċieva żewġ nomini mingħand is-Sur Paul Buttiġieġ, membru u Sindku tal-Qala, u
s-Sinjorina Maria Portelli, Kunsilliera tal-Kunsill Lokali Città Victoria, filwaqt li l-ebda nomina min-naħa ta’
xi Segretarju Eżekuttiv ta’ Kunsill Lokali. Hu għarrafhom ukoll li r-Reġjun kien irċieva nomina tard
mingħand il-Kunsillier tal-Kunsill Lokali Xagħra, is-Sur Anthony Attard u li din ġiet ovvjament rifjutatha.
Il-President imbagħad informa lill-membri preżenti li eventwalment ġie magħżul is-Sur Paul Buttiġieġ
minħabba li membru u Sindku dejjem jingħataw preċedenza fuq Kunsilliera, kif ukoll minħabba s-sempliċi
fatt li s-Sinjorina Maria Portelli diġà kienet magħżula tattendi għal din il-European Week fil-passat.
Għalhekk, ir-rapreżentant tar-Reġjun Għawdex għall-edizzjoni ta’ din is-sena kien is-Sur Paul Buttiġieġ.
88.7.4 B’rabta mal-istess materja, tressqet għall-attenzjoni tal-membri l-e-mail u stedina u Ċirkulari
AKL 2019/104 mibgħuta mingħand l-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali(AKL) u datata 10 ta’ Settembru,
2019 dwar mawra ġewwa l-Belt ta’ Brussel ukoll biex tagħti aktar informazzjoni lill-Membri Eletti
fl-Elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali dwar l-irwol tal-Istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u li tesiġi li
l-applikazzjonijiet ta’ dawk interessati kellhom jintbagħtu lill-AKL sat-Tlieta, 17 ta’ Settembru, 2019 Ir-Reġjun innota il-kontenut filwaqt li numru ta’ membri kkonfermaw l-attendenza tagħhom ukoll.
88.7.5 E-mail mibgħuta mingħand l-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali(AKL) u datata 16 ta’ Ottubu, 2019
dwar il-fatt li l-Kuntratturi Għawdxin li jiġbru l-Iskart reċiklabbli ħġieġ qegħdin jitolbu tibdil fl-iskeda tal-ġbir
biex b’hekk il-ġabra tal-Iskart reċiklabbli ħġieġ tibda tinżamm kull l-ewwel Ġimgħa ta’ kull xahar flok kull
l-ewwel Ħamis ta’ kull xahar - Ir-Reġjun innota il-kontenut filwaqt li nżammet diskussjoni fejn il-membri ma
sabux oġġezzjoni partikulari għat-talba tal-Kuntratturi sabiex l-ġabra tal-ħġieġ tibda ssir kull l-ewwel
Ġimgħa tax-xahar flok kull l-ewwel Ħamis għalkemm saħħqu ukoll li d-deċiżjoni finali tibqa’ fid-diskezzjoni
tal-Kunsilli Lokali rispettivi wara li tkun ġiet diskussa fi ħdanhom; kif ukoll talbu li r-Reġjun għandu
jirrakkomanda u jesiġi li, kemm-il darba din il-proposta tiġi ratifikata mill-Kunsilli Lokali kollha, kull l-ewwel
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Ġimgħa tax-xahar - Il-ġabra tal-iskart organiku għandha tinżamm qabel dik tal-iskart reċiklabbli ħġieġ;
Mal-iskart ħġieġ li jinġabar, il-Kuntratturi jiġbru ukoll il-kontenituri reċiklabbli li fihom jkun inħareġ il-ħġieġ,
minħabba li fil-preżent kull meta ssir il-ġabra tal-iskart ħġieġ, il-Lokalitajiet Għawdxin qegħdin jingħataw
dehra ta’ miżbla bil-ħmieġ abbandunat u imxerred ma’ kullimkien; u li l-Kuntratturi għandhom javżaw
lir-residenti kollha ta’ Għawdex bla eċċezzjoni, b’dan it-tibdil tal-ġbir meta jkun ser jidħol fis-seħħ. U dan
sabiex dawn ir-rakkomandazzjonijiet jiġu nklużi fit-tfassil tal-Kuntratt ġdid li jrid jiġi iffirmat bejn il-partijiet
kollha in kwistjoni.
Is-Sur Nicky Saliba talab ukoll sabiex ir-Reġjun jintervjeni sabiex il-ġabra tal-borża s-sewda li fil-lokalitajiet
turistiċi tinġabar kuljum, tibqa’ tinżamm matul is-sena kollha minħabba li kemm-il darba din tinqata’
minħabba li ma ġietx inkluża fl-iskeda uffiċċjali tal-ġbir ġewwa Għawdex, hemm probabiltà kbira li
sakemm tiġi emendata l-iskeda uffiċċjali u din tiġi inkluża fl-istess skeda, il-lokalitajiet ta’ Marsalforn u
x-Xlendi jerġgħu jesperjenzaw sitwazzjoni xejn feliċi u frustranti għar-residenti minħabba li f’dawn
il-Lokalitajiet din il-ġabra extra kuljum hija s-soluzzjoni temporanja sakemm tinstab soluzzjoni dejjiema,
effiċċjenti u sostenibbli għal dawn l-istess lokalitajiet.
Filwaqt li nżammet diskussjoni interessanti fejn numru ta’ membri fakkru li l-iskop tal-introduzzjoni
tas-separazzjoni tal-iskart kien biex eventwalment biż-żmien mhux biss tonqos il-borża s-sewda imma
preferibilment tiġi abolita minħabba li l-iskart domestiku kollu jkun qiegħed jiġi separat, ġie ċċarat il-punt
ukoll li minħabba li s-separazzjoni tal-iskart ġiet introdotta biss għall-iskart domestiku iżda sfortunatament
mhux għall-istabbilimenti kummerċjali ukoll bil-konsegwenzi kollha li l-abbużi ta’ dawn tal-aħħar flimkien
ma’ numru ta’ residenti li minħabba li jgħixu f’appartamenti żgħar ma għandhomx fejn iżommu l-iskart
skont l-iskeda, kollox juri li l-ġabra s-sewda ma tista’ qatt tispiċċa sakemm ma jiġux introdotti smart skips li
preferibilment jirregolarizzaw filwaqt li jeliminaw l-abbuż madwar l-istess skips f’dawn il-lokalitajiet,
ir-Reġjun esprima solidarjetà kemm ma’ dawn il-Kunsilli Lokali li għandhom dawn il-problemi endemiċi, kif
ukoll ma’ dawn il-Kunsilli Lokali li l-abbużi tar-rimi tal-iskart ġie minimizzat grazzi għal ħidma kollettiva
tal-partijiet kollha.
88.7.6 Ċirkulari 19/2019 u e-mail mibgħuta mingħand id-Dipartiment għall-Gvern Lokali u l-Uffiċċjal
inkarigat mill-Information & Comunication Technologies(ICT) fi ħdan id-Dipartiment għall-Gvern Lokali
rispettivament fejn filwaqt li t-tnejn jagħmlu referenza għall-fatt li qiegħed jiġi mitlub sabiex is-servizz
tal-live-streaming tal-laqgħat ikun aċċessibbli għall-pubbliku ukoll b’servizz ta’ on-demand, fil-każ tal-email
biss, l-Uffiċċjal tal-ICT qiegħed jitlob li jagħmel proġett pilota fil-Kunsilli Reġjonali kollha b’rabta
mal-ittrasmettar tal-Laqgħat live streaming u provvediment ta’ trasmissjoni on-demand - Ir-Reġjun innota
il-kontenut filwaqt li ġie deċiż li r-Reġjun Għawdex jirregolarizza ruħu meta jidħol fis-seħħ l-Avviż Legali
dwar il-Kunsilli Reġjonali li għadu jrid jiġi ippubblikat.
88.7.7 E-mail mibgħuta mingħand l-Assoċjazzjoni tal-NGO’s ta’ Għawdex fejn filwaqt li tirringrazzja
kemm lir-Reġjun u lill-Agenzija LESA talli ippermettew li l-istess Assoċjazzjoni u membri tagħha jużaw
l-mobbli li kienu jinsabu fit-Tribunal ta’ Għawdex li kien lokat fl-istess Ċentru tal-NGO’s li jinsab
fix-Xewkija, l-istess Assoċjazzjoni qegħda titlob sabiex dawn l-istess mobbli li tħallew fiċ-Ċentru tal-NGO’s
minħabba li t-Tribunal ta’ Għawdex minn Settembru 2019 ġie rilokat maġenb il-Kunsill Lokali Għarb
ġewwa l-Għarb, jingħataw lill-istess Assoċjazzjoni - Ir-Reġjun innota il-kontenut filwaqt li wara li nżammet
diskussjoni qasira dwar dawn il-mobbli, fuq proposta tal-President Dr Samuel Azzopardi ġie deċiż li dawn
il-mobbli għandhom jingħataw lill-istess Assoċjazzjoni għall-użu tagħha u tal-membri tagħha li jagħmlu
użu mill-istess Ċentru.
88.7.8 E-mail u Stedina mibgħuta mingħand l-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali(AKL) u datata 26 ta’
Settembru, 2019 dwar il-Laqgħa Straordinarja Plenarja tal-AKL li ser tinżamm nhar il-Ġimgħa u Sibt 25 u
26 ta’ Ottubru 2019 ġewwa s-Salini Resort – Ir-Reġjun innota il-kontenut filwaqt li l-President ħeġġeġ
sabiex il-membri jattendu għal dawn il-Laqgħat tal-AKL filwaqt li stedinhom jipparteċipaw ukoll billi jagħtu
l-interventi tagħhom matul il-Laqgħa.
88.7.9 E-mail u Stedina mibgħuta mingħand l-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-Tfal u datata 28 ta’ Ottubru,
2019 dwar il-Jum Dinji għat-Tfal li ta’ kull sena jiġi iċċelebrat fl-20 ta’ Novembru fejn l-Uffiċċju jħeġġeġ
lill-Kunsilli Lokali jorganizzaw iċ-Ċelebrazzjonijiet ta’ Jum Dinji tat-Tfal flimkien mal-Għaqdiet Volontarji,
Assoċjazzjonijiet, Skejjel u Entitajiet oħrajn li jaħdmu mat-Tfal fi ħdan il-Lokalità tagħhom u li t-Tfal ikunu
l-protagonisti u li jfakkru dan il-Jum jew fil-ġurnata tiegħu jew matul dik il-ġimgħa - Ir-Reġjun innota
il-kontenut
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88.7.10 Ċirkularijiet 16/2019 u 17/2019 mibgħuta mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali u datati 8 ta’
Awwissu 2019 u 27 ta’ Awwissu 2019 rispettivament sabiex jinfurmaw lill-Kunsilli li ġew pubblikat żewġ
Avviżi Legali, 186 u 187, li permezz tagħhom tħassru dawk ir-Regolamenti li jipprovdu u li huma relatati
mal-Kumitati Amministrattivi għall-Komunitajiet, filwaqt li jippreċiżaw li l-Komunitajiet elenkati fid-Disa’
Skeda tal-Att dwar il-Gvern Lokali(Kap 363) xorta waħda għadhom statutorjament fis-seħħ minħabba li
waħda mir-responsabbiltajiet il-ġodda tal-Kunsilliera li jinsabu fl-erbatax-il Skeda tal-istess Att, hi dik dwar
il-komunitajiet fejn is-Sindku għandu jaħtar Kunsillier responsabbli mill-materji kollha ta’ dik il-Komunità li
taqa’ fir-responsabbiltà tal-Kunsill Lokali rispettiv - Ir-Reġjun innota il-kontenut
88.7.11 Press Release bil-Malti u bl-Ingliż maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali(AKL) u datata
26 ta’ Settembru 2019 li titratta l-pożizzjoni u l-proposti tal-istess Assoċjazzjoni fir-rigward tad-dokument
maħruġ mill-Awtorità Maltija għat-Trasport li jitratta’ il-politika u regolamentazzjoni dwar l-użu
tal-e-scooters fil-Lokalitajiet tagħna - Ir-Reġjun innota il-kontenut
88.7.12 Miżuri proposti mill-Gozo Action Group Foundation taħt il-Programm Rural Development
Programme 2014-2020 magħruf l-aktar bħala LEADER tal-Unjoni Ewropea bħala parti mil-Local
Development Strategy - Ir-Reġjun innota il-kontenut filwaqt li numru ta’ membri oġġezzjonaw li biex
Kunsill Lokali japplika jrid bilfors jingħaqad ma’ lokalità oħra ġewwa Għawdex meta l-ħtiġijiet mhux bilfors
huma simili.
88.7.13 Stedina mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali(AKL) u datata 27 ta’ Awwissu 2019 sabiex il-Kunsilli
Reġjonali u Lokali jinnominaw persuna sabiex tipparteċipa fit-tfassil ta’ strateġija li titratta l-ħidma fuq
l-iżvilupp intern u estern tal-komunikazzjoni fi ħdan il-Kunsilli Lokali - Ir-Reġjun innota il-kontenut filwaqt li
s-Segretarju Eżekuttiv għarraf lill-membri preżenti li minħabba li d-data tal-għeluq sa’ meta setgħu jiġu
nominati l-persuni kienet is-sitta(6) ta’ Settembru, 2019, ir-Reġjun kien innomina lis-Sur Vincent Xerri
bħala rapreżentant.
88.7.14 Email u stedina u Ċirkulari AKL 2019/125 mibgħuta mingħand l-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli
Lokali(AKL) u datata 19 ta’ Ottubru, 2019 dwar inizjattiva tal-Kumitat tar-Reġjuni tal-Unjoni Ewropea
bl-isem ‘Young Elected Politicians United 4 Climate’ u li hija miftuħa għal żgħażagħ eletti f’Awtoritajiet
Lokali u Reġjonali li ma jkunux qabżu l-erbgħin(40) sena u li din ser tinżamm ġewwa l-Belt ta’ Brussel
bjen it-3 u l-5 ta’ Diċembru 2019 - Ir-Reġjun innota il-kontenut.
88.7.15 Email u stedina mibgħuta mill-Gozo Business Chamber datati 4 ta’ Ottubru, 2019 dwar Insuleur
Forum bl-isem ‘Digital Transformation of European Islands’ li ser jinżamm nhar il-Ġimgħa, 25 ta’ Ottubru,
2019 u li fost il-kelliema mistiedna hemm il-Membru Parlamentari Ewropew Dr Alfred Sant, kif ukoll
il-President tar-Reġjun Dr Samuel Azzopardi - Ir-Reġjun innota il-kontenut filwaqt li l-President ħeġġeġ
lill-membri sabiex jattendu għal dan il-forum interessanti.

88.8 Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Iskedi ta’ Pagamenti
88.8.1 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.
88.8.2 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 82, kif ukoll l-iskeda
tal-pagamenti numru 83 li jammontaw għal €17,567.56ċ u €177,550.59ċ rispettivament, kif annessi
mal-minuti.

88.9 Materji Oħra
88.9.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi, filwaqt li għamel aċċenn għall-Minuti li kienu għadhom kemm
ġew approvati aktar kmieni fil-Laqgħa, fakkar kif ir-Reġjun kien ħatar lill-Kumpanija M2 Company Limited
sabiex tagħmel id-Data Protection Audit flimkien mar-Risk Assessement u l-GDPR Compliance Plan li
huma meħtieġa jsiru darba biss fil-bidu, kif ukoll jaċċetta is-servizz tal-istess Kumpanija għall-ewwel
tnax-il xahar biss bil-possibiltà li l-istess kuntratt jiġġedded sena b’sena sa’ massimu ta’ mhux aktar minn
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erba’(4)snin, sabiex jinqdew id-dmirijiet ta’ Data Protection Officer filwaqt li jassumu ukoll
ir-responsabiltajiet kollha konnessi ma’ dan l-irwol, skont il-kundizzjonijiet tal-istess sejħa u li dan
il-kuntratt kien daħal fis-seħħ fl-ewwel(1) ta’ Ottubru 2019, semma’ ukoll kif numru ta’ Kunsilli Lokali kienu
diġà iffirmaw l-istess kuntratt rispettiv tagħhom tant li numru minnhom intbagħtu ukoll lir-Reġjun Għawdex
sabiex jiġu ffirmati minnu u mis-Segretarju Eżekuttiv tar-Reġjun, filwaqt li saħaq sabiex dawk il-Kunsilli li
bħal fil-każ tar-Reġjun ma jeżistux alternattivi oħra għalihom minħabba li ma għandhom lil ħadd
mill-impjegati tagħhom li mhux is-Segeretarju Eżekuttiv minħabba li hu meqjus bħala d-Data Controller, li
lest li jaqdi d-dmirijiet ta’ Data Protection Officer(DPO) filwaqt li jassumi ukoll ir-responsabiltajiet kollha
konnessi ma’ dan l-irwol, sabiex ifittxu jiddeċiedu dwar jekk jaċċettawx jew mod ieħor is-servizz
tal-Kumpanija M2 Company Limited sabiex tagħmel id-Data Protection Audit flimkien mar-Risk
Assessement u l-GDPR Compliance Plan filwaqt li reġa fakkar kif il-prezzijiet kemm ta’ dawk offruti
mill-offerenti l-oħra kif ukoll ta’ dawk offruti fis-suq huma dejjem ogħla mill-irħass offerent ta’ din is-Sejħa
għall-Offerti kif maħruġa mir-Reġjun Għawdex f’ismu u għan-nom tal-Kunsilli Lokali kollha ta’ Għawdex.
Fl-aħħar il-President Dr Samuel Azzopardi fakkar lir-Reġjun li n-nomina temporanja tas-Sur Karl Vella
bħala Data Protection Officer rispettiv kemm tar-Reġjun kif ukoll tal-Kunsilli Lokali kollha ta’ Għawdex
sakemm jinħatar id-Data Protection Officer proprja wara li jiġi konkluż il-proċess kollu ta’ din is-Sejħa
kienet ser tiġi rtirata u li dan ifisser li dawk il-Kunsilli Lokali li mhux ser ikunu għadhom ħatru Data
Protection Officer, ser ikunu qegħdin joperaw bi ksur tal-obbligi legali tagħhom.
88.9.2 Is-Segretarju Eżekuttiv, is-Sur George Refalo, filwaqt li għal-benefiċċju tal-membri l-ġodda preżenti
ta spjega tal-Kuntratt tal-kera tal-Uffiċċju Reġjonali li minnu jopera r-Reġjun Għawdex, fisser kif il-perjodu
tal-kera ta’ erbgħa u għoxrin (24) xahar biss dekorribbli mid-data tal-Kuntratt li kienet l-ewwel(1) ta’ Lulju,
2017, kienu għaddew u li minħabba li il-ftehim kien jagħti d-dritt lill-kerrej illi jġedded jew jipproroga il-kirja
f’għeluq il-perjodu ta’ kiri hawn stabbilit, għall-kirja annwali negozjata mas-sid, sa massimu ta’ mija u
għoxrin (120) xahar dekorribbli ukoll mid-data tal-kuntratt, ir-Reġjun Għawdex kien qiegħed jiġi mitlub
jikkunsidra l-ammont miżjud tal-kera li l-Kerrej, is-Sur Daniel Galea qiegħed jitlob.
Wara diskussjoni interessanti fejn instab li iż-żieda mitluba hija konsiderevoli filwaqt li r-Reġjun għadu
mhux f’pożizzjoni li jikkunsidra alternattivi oħra għalissa u li għalhekk jagħmel sens li jibqa’ fil-kera tal-fond
minn fejn qiegħed jopera fil-preżent, il-President Dr Samuel Azzopardi fakkar li l-Liġi tal-kera tesiġi żieda
ta’ ħamsa fil-mija (5%) kull sena meta ma jkunx hemm qbil dwar l-ammont ta’ kera mitluba bejn il-partijiet,
u għalhekk il-membri qabblu li r-Reġjun Għawdex għandu joffri ż-żieda ta’ ħamsa fil-mija (5%) biss kif
permessi mil-Liġi filwaqt li l-kerrej għandu għalissa jingħata l-ammont tal-kera bil-prezz ta’ qabel mentri jiġi
mitlub jikkunsidra ukoll jekk jaċċettax din iż-żieda jew mod ieħor.
88.9.3 Il-President Dr Samuel Azzopardi filwaqt li fakkar kif fil-Laqgħa tar-Reġjun Għawdex li nżammet
nhar it-Tnejn 17 ta’ Diċembru 2018, is-Sur Joe Cordina kien esprima l-intenzjoni tiegħu li ma jibqax iservi
aktar bħala Chairman tal-Gozo Action Group Foundation(GAGF) u għaldaqstant kien hemm qbil sabiex
ir-Reġjun jistieden lil dawk il-membri nteressati li jissostitwixxuh bħala membru biss, minħabba li l-għażla
għaċ-Chairman tibqa’ dejjem prerogattiva tal-Gozo Action Group Foundation, u li r-Reġjun Għawdex kien
stieden lil dawk il-membri nteressati li jservu sabiex jissottomettu l-interess tagħhom u eventwalment
irċieva żewġ nomini li kienu tal-Viċi-President, is-Sur Noel Formosa u tal-membru s-Sur Philip Vella,
tkellem dwar il-ħidma tal-Gozo Action Group Foundation u l-importanza li jkun hemm rapreżentanza
qawwija mill-Kunsilli Lokali fi ħdan l-istess Fundazzjoni minħabba li ħafna mill-miżuri b’fondi tal-Unjoni
Ewropea li jinħarġu jkunu fil-maġġor parti minnhom ta’ interess għall-Kunsilli Lokali, kif ukoll semma’ kif
f’April, wara li numru ta’ membri kienu saqsew jekk bħala membri tar-Reġjun Għawdex fi ħdan il-GAGF
jistgħux jinħatru rapreżentanti tar-Reġjun Għawdex li jkunu nies tekniċi u li jkunu konċentrati biss fuq
il-ħidma tal-Fundazzjoni minħabba li kawża tal-ħafna impenji li jkollhom is-Sindki jista’ jagħti l-każ li mhux
dejjem jkun possibbli li jiddedikaw ħidmiethom kemm suppost fi ħdan il-Fundazzjoni, is-Segretarju
Eżekuttiv kien eventwalment talab lill-Fundazzjoni kopja tal-istatut tal-istess Fundazzjoni li jinsab ukoll fuq
il-websajt tagħhom fejn instab li f’paragrafu 7.2 hemm stipulat li ‘Il-Kumitat għandu jkun kompost minn
tlett(3) rapreżentanti magħżula mill-Kunsilli Lokali......’
Għalhekk, wara diskussjoni interessanti fejn reġgħet ġiet spjegata l-importanza li kull membru u Kunsill
Lokali jħallsu l-membership fee sabiex ikunu eleġibbli japplikaw għall-miżuri li jinħarrġu minn żmien għal
ieħor, il-membri qabblu li sakemm ma hemmx oġġezzjoni partikulari mir-rapreżentanti attwali tal-Kunsilli
Lokali, li huma s-Sur Joe Cordina, is-Sur Mario Azzopardi u s-Sur Paul Azzopardi, dawn għandhom
jibqgħu jservu ta’ rapreżentanti tal-Kunsilli Lokali fi ħdan il-Gozo Action Group Foundation.
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88.9.4 Numru ta’ membri filwaqt li aċċennaw għall-għajdut li qiegħed jissemma’ li l-Għasses tal-Pulizija
huma mistennija li jingħalqu għajr f’ċertu lokalitajiet biss mentri huma maħsuba li jiżdiedu r-rondi
fil-lokalitajiet kollha, semmew ukoll il-problemi kawża tan-nuqqas ta’ preżenza tal-Pulizija fil-Lokalitajiet
kollha ġewwa Għawdex li qegħdin jiffaċċjaw bħala Kunsilli, kif ukoll l-ilmenti li qegħdn jirċievu fil-Kunsilli
fejn qegħdin jinnutaw il-prokkupazzjoni kbira li teżisti fost ħafna residenti mil-Lokalità tagħhom li ta’ spiss
jilmentaw mal-Kunsilli Lokali li mhux biss hemm nuqqas ta’ preżenza tal-Pulizija fil-Lokalità, imma ukoll li
l-Għasses tal-Pulizija f’kull Lokalità jinsabu magħluqa lejl u nhar meta ċ-Ċittadin għadu ferm konvint li
l-preżenza tal-Pulizija biss f’kull Lokalità minn dejjem kienet l-aqwa detterrent kontra l-kriminalità u li
fiż-żmenijiet li qegħdin ngħixu fihom, fejn minħabba l-preżenza diġà qawwija u li dejjem qegħda tiżdied ta’
nies barranin skonoxxuti li jgħammru f’ħafna lokalitajiet ġewwa Għawdex qegħdin jinħolqu u jiżdiedu
ħafna aktar beżgħat ġustifikati qalb ir-residenti, u kif bix-xieraq l-istess residenti jħossu u għaldaqstant
dejjem jinsistu u jitolbu li l-preżenza aktar qawwija tal-Pulizija biss, tista’ tkun ta’ deterrent għal min jista’
jkollu intenzjonijiet ulterjuri minn dawk tan-nies ta’ rieda tajba fil-Lokalità.
Wara diskussjoni interessanti fejn issemma’ kemm għandha tiġi apprezzata l-fiduċja li l-Korp tal-Pulizija
għadu jgawdi fost il-poplu Malti u r-residenti Maltin u Għawdxin, tant li l-preżenza tal-Pulizija biss għada
toffri serħan tal-moħħ lir-residenti tagħna għax il-Pulizija kien, għadu u jibqa’ l-gwardjan tal-Liġi f’Malta,
kif ukoll li xi sena ilu r-Reġjun Għawdex kien talab laqgħa mall-Kummissarju tal-Pulizija li waqgħet fuq
widnejn torox, il-membri qabblu li r-Reġjun Għawdex għandu jitlob li tinżamm din id-darba laqgħa
mal-Ministru tal-Intern kif ukoll mal-Kummissarju tal-Pulizija u l-Assistent Kummissarju responsabbli
mid-Distrett ta’ Għawdex sabiex jiġu diskussi dawn il-ħtiġijiet fl-aħjar interess taċ-Ċittadin.
88.9.5 Is-Segretarju Eżekuttiv talab li jkun jista’ jressaq għall-approvazzjoni jew mod ieħor tar-Reġjun
applikazzjoni tiegħu u tas-Sur Vincent Xerri sabiex mitt(100) siegħa mill-Vacation Leave rispettiv tagħhom
għas-sena 2019 jiġu trasferiti għas-sena 2020 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 hu u s-Sur Xerri mhux ser jirnexxielhom jieħdu l-Vacation Leave
kollu li huma intitolati għalih fl-2019 minħabba li huma obbligati jutilizzaw l-ewwel dak il-Leave imħolli
mis-sena preċedenti, kif ukoll minħabba l-volum ta’ xogħol li għandhom, il-membri approvaw
l-applikazzjonijiet mressqa mis-Segretarju Eżekuttiv.
88.9.6 Is-Segretarju Eżekuttiv talab ukoll li jkun jista’ jressaq għall-approvazzjoni jew mod ieħor
tar-Reġjun applikazzjoni sabiex jutilizza l-bqija tal-Vacation Leave li fadallu matul ix-xahrejn li fadal peress
li skont il-Public Service Management Code(PSMC), kemm-il darba l-ammont ta’ siegħat imħollija jeċċedi
l-erbgħin(40) siegħa, għandha tiġi rikjesta l-approvazzjoni tar-Reġjun qabel ma jirratifikaha id-Direttur
għall-Gvern Lokali.
Wara li s-Segretarju Eżekuttiv spjega kif l-ammont ta’ siegħat imħollija jeċċedi l-erbgħin(40) siegħa bi ftit
siegħat u li huwa impossibbli li jieħu aktar Vacation Leave minn dak li diġà applika għalih
sal-aħħar ta’ Ottubru 2018, il-membri approvaw ukoll l-applikazzjoni mressqa mis-Segretarju Eżekuttiv.
88.9.7 Is-Segretarju Eżekuttiv, is-Sur George Refalo, filwaqt li fakkar kif fil-laqgħa tar-Reġjun li inżammet
f’Awwissu 2019 kien issemma’ li minħabba li hemm numru ta’ proġetti ko-finanzjati mill-Unjoni Ewropea li
ser tintemm l-ewwel fażi tal-proġett, u li qiegħed jiġi rikjest li kull sieħeb fil-proġett jikkoordina l’hekk
imsejħa Communications Activities bħala promozzjoni tal-proġett rispettiv u li għaldaqstant kien hemm
bżonn li jinħarrġu numru ta’ offerti għal dan is-servizz ta’ esperti esterni u t-tagħrif li jrid jingħata dwar
oqsma varji b’rabta ukoll mal-istess proġetti li r-Reġjun Għawdex għandu, għarraf lir-Reġjun li minħabba li
l-aħħar Laqgħa ma nżammitx fl-istess waqt li l-ħidma fuq il-proġetti ma setgħetx tieqaf, ġie magħżul
l-irħass offerent minn fost dawk l-offerenti li tefgħu l-offerti rispettivi tagħhom u li kienu teknikament
konformi u li kienet il-Kumpanija Outlook Coop li hi ukoll l-istess Kumpanija li kienet rebħet l-offerta sabiex
jiġu ippubblikat il-coffee-table book tar-Reġjun Għawdex.
Wara li għall-benefiċċju tal-membri s-Segretarju Eżekuttiv qara r-rapport tal-evalwazzjoni tal-istess offerta,
kif ukoll ġie assigurat li l-ispejjeż relatati ma’ din is-sejħa kif ukoll dawk tal-esperti ser ikunu rimburasti
mill-istess proġetti rispettivi, il-membri approvaw ir-rapport.
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88.9.8 Fl-aħħar u ġaladarba ssemma’ l-coffee-table book, il-President Dr Samuel Azzopardi fakkar ukoll
fit-talba li l-fotografu s-Sur Daniel Cilia qiegħed jagħmel lill-Kunsilli Lokali sabiex jidentifikaw erba’(4)
persuni mil-Lokalità li huma magħrufa biss għal xi sengħa jew ħidma partikulari fil-Lokalità u li din hija
assoċjata mal-istess lokalità sabiex jiġbdilhom sett ta’ ritrattii li eventwalment jiġu pubblikati fl-istess ktieb
li wasal biex jiġi konkluż.

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

88.10.1 Il-laqgħa ntemmet fit-8.15p.m. u ġiet aġġornata għal nhar it-Tnejn, 25 ta’ Novembru, 2019
fis-6.00 ta’ filgħaxija.

IFFIRMATA

IFFIRMATA

_______________________

______________________

Dr. Samuel Azzopardi
President

George Refalo
Segretarju Eżekuttiv
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