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

Qari tal-Ittri ta’ Apoloġija

83.1

83.1.1 Il-Laqgħa bdiet fis-7.35p.m. 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

83.2

83.2.1 Inqraw il-Minuti tal-wieħed u tmenin(81) u tat-tnejn u tmenin(82) Laqgħa u ġew approvati
unanimanent.

83.3 Punti imqajjma mill-Minuti
83.3.1
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.
83.3.2 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
wara 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, ir-Reġjun kien
reġa’ 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
wara li l-Kunsill Lokali Città Victoria ma kienx sab oġġezzjoni għat-twaqqif ta’ Monument
tar-Reġjun Għawdex fil-Foss taċ-Ċittadella, kienu għaldaqstant ser jissoktaw mill-ġdid
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;



Proġett Sort It Out - fejn is-Segretarju Eżekuttiv informa lill-membri li l-Kuntrattur Green Skips
Services Limited kienu infurmaw lill-Kunsill Lokali ta’ Għawdex dwar tqassim li diġa sar fl-istess
Kunsilli Lokali fil-bidu ta’ Marzu u ta’ April 2019, filwaqt li reġa’ aċċenna ukoll għaċ-Ċirkulari
AKL 2019/022 maħruġa mill-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali(AKL) fejn ħeġġet 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-Parteċipazzjoni fil-Young European Orchestra 2019 - fejn is-Segretarju Eżekuttiv informa
lill-membri li għall-awdizzjonijiet għall-istudenti interessati li ser jipparteċipaw fl-edizzjoni ta’ Mejju
ta’ din is-sena ġewwa Bordeaux kienu nżammu nhar il-Ħamis, 7 ta’ Marzu, 2019 ġewwa l-Uffiċċju
Reġjonali u saru minn Mro Mark Gauċi u li kienu attendew seba’(7) studenti, tlieta(3)
mis-sezzjoni tar-ram u erba’(4) mis-sezzjoni tal-korda, u li eventwalment kienu ġew infurmati
mill-organizzaturi li kienu ser jaċċettaw biss l-istudenti tal-korda minħabba li s-sezzjonijiet tar-ram
kienu kompluti, kif ukoll li huma jistgħu jisponsorjaw biss erba’ studenti u lis-Surmast grazzi
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għall-fondi li akkwistaw din is-sena taħt il-Programm Erasmus + li jkopru biss l-ispejjeż kollha
kemm ta’ biljetti tal-ajru kif ukoll ta’ akkomodazzjoni għad-delegazzjoni Għawdxija kollha biex
hekk la ser ikun hemm bżonn li jingħataw sponsors la mill-Kunsilli Lokali rispettivi u lanqas
mir-Reġjun Għawdex;
83.3.3 Għalhekk, minħabba li ma kienx hemm oġġezzjoni u lanqas aġġornamenti oħra, il-laqgħa tkompliet
skont l-aġenda.

83.4 Komunikazzjoni tal-President
83.4.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi irringrazzja mill-qalb lill-membri preżenti li minkejja li l-maġġor
parti minnhom jinsabu f’nofs kampanja elettorali, xorta attendew għal-Laqgħa tar-Reġjun Għawdex filwaqt
li awguralhom mill-qalb li l-poplu jerġa’ mhux biss jafda l-fiduċja tiegħu fihom u jerġa’ jeleġġihom imma
ukoll jikkonfermahom Sindki, minħabba li r-Reġjun Għawdex jaf kemm ħadmu, stinkaw u għamlu
sagrifiċċji personali kbar biex iħallu l-Lokalità aħjar mhux biss minn kif sabuha huma imma saħansitra
minn kif ħallewha huma stess minħabba li ħafna minnhom servew għall-numru ta’ snin fil-Kunsill Lokali
rispettivi tagħhom kemm bħala Sindki kif ukoll bħala Kunsilliera. Fl-aħħar irringrazzja ukoll lil dawk
is-Sindki li fuq għażla personali mhux faċli tagħhom ħadu d-deċiżjoni li ma jikkontestawx aktar għax
jidhrilhom li wasal iż-żmien li jkun hemm demm ġdid fil-Kunsill tagħhom u għaldaqstant li jinħatar ukoll
Sindku ġdid u għalhekk kien jixraq li jingħataw il-ġieh li jixirqilhom tal-ħidma li wettqu fl-aħjar interess
tal-Lokalità u ta’ Għawdex ukoll. Fl-aħħar il-President irringrazzja ukoll lil dawk il-persuni li ogħġobhom li
jikkontestaw għall-elezzjonijiet li ser jinżammu fil-25 ta’ Mejju 2019.
83.4.2 Il-President Dr Samuel Azzopardi b’sodisfazzjon kbir ħabbar li l-Konferenza tal-Kummissjoni
għar-Riżorsi Naturali(NAT) fi ħdan il-Kumitat tar-Reġjuni tal-Unjoni Ewropea li inżammet ġewwa Għawdex
fl-aħħar ġimgħa ta’ Marzu 2019 u li kienet organizzata mir-Reġjun Għawdex flimkien mill-Kumitat
tar-Reġjuni tal-Unjoni Ewropea u bis-sapport tal-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali(AKL) u l-Ministeru
għat-Turiżmu dwar Inizzjattiva tal-Unjoni Ewropea għar-Reġjuni tal-Punent tal-Mediterran b’rabta ma’
Proġett dwar l-Iżivlupp Sostennibbli tal-Ekonomija Bluna fil-Punent tal-Mediterran, kienet suċċess kbir li
għaliha kellhom ukoll kliem ta’ tifħir kemm il-President u l-membri tal-Kumitat tar-Reġjuni tal-Unjoni
Ewropea, kif ukoll il-President tar-Repubblika ta’ Malta l-E.T. Marie-Louise Coleiro Preca u l-Kummissarju
tal-Unjoni Ewropea Karmenu Vella li attendew u indirizzaw l-istess konferenza, kif ukoll numru ta’
mistednin li laqgħu l-istedina tar-Reġjun Għawdex u attendew għal din il-konferenza li inżammet
għall-ewwel darba fl-istorja kemm ta’ Għawdex kif ukoll tal-istess Kumitat tar-Reġjuni Ewropew ġewwa
Għawdex.
83.4.3 Il-President Dr Samuel Azzopardi b’sodisfazzjon kbir ħabbar ukoll li l-offerta għall-pubblikazzjoni
ta’ Coffee-Table Book dwar Għawdex – Il-Gżira u Niesa, kienet miftuħa filwaqt li awgura li jkun hemm
konkorrenza tajba minn offerenti interessati sabiex eventwalment il-għan ta’ dan il-ktieb jintlaħaq u
bil-fotografija jittieħdu snap-shots mill-ħajja ta’ kuljum ta’ individwu/i waqt attività normali jew komunitarja
fil-ħajja tagħhom f’postijiet storiċi jew postijiet oħra ġewwa Lokalitajiet differenti ġewwa Għawdex matul
staġuni varji, kif ukoll veramanet juri l-Ħajja ta’ Għawdex fl-ispazzju u ż-żmien li fih nġibdu r-ritratti u li
jistgħu anke iservu ta’ studju antropoloġiku soċjali u kulturali li jista’ jitqabbel kemm ma’ żminijiet passati u
futuri, kemm ta’ Għawdex stess, kif ukoll ta’ gżejjer jew pajjiżi oħra madwar id-dinja.
83.5 Ir-Riforma tal-Gvern Lokali
83.5.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi għarraf lill-membri preżenti li d-diskussjonijiet u s-Seduti
Parlamentari dwar ir-Riforma tal-Gvern Lokali issa kienu lesti u jonqos biss prattikament l-aħħar Stadju
tat-Tielet Qari. Il-President semma’ ukoll il-punti ewlenin li ser jidħlu fis-seħħ bir-Riforma kif ukoll ta ħarsa
lejn dawk il-proposti li jirrigwardjaw ir-Reġjuni u l-Kunsilli Lokali.
83.5.2 Il-President Dr Samuel Azzopardi filwaqt li semma’ dawk il-proposti li l-aktar huma mportanti u li
kien ilu jinħass il-ħtieġa li jiġu ndirizzati f’riforma simili, stqarr li bħal kull riforma oħra ikun hemm proposti
tajba u pożittivi, biss xi drabi jkun hemm qbil fuq oħrajn li ma humiex jew li ser iħallu effett pjuttost mhux
desiderat bħalma hi l-esklużjoni tal-Kumitati Amministrattivi li dwarhom id-dibattitu jidher li ser jibqa’
għaddej bejn minn hu favorihom u minn jaħsibha mod ieħor.
83.5.3 Fir-rigward tar-Reġjuni, il-President semma kif minn Kumitati Reġjonali ser jinbidlilhom l-isem
għall-Kunsilli Reġjonali, kif ukoll ser jingħatalhom rikonoxximent ta’ livell ieħor ta’ Gvern Lokali li hu regolat
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bi Protokol Lokali u Reġjonali u li jifforma parti mil-Liġi, filwaqt li spjega kif ir-Reġjuni minn ħamsa(5) ser
jiżdiedu għal sitta(6) f’Ottubru 2022 meta terġa’ tinżamm l-Elezzjoni biex jinħatar l-Eżekuttiv
tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali(AKL), kif ukoll li ser jingħataw aktar responsabbiltajiet li sal-lum huma
responsabbiltajiet tal-Gvern Ċentrali, kif ukoll tisħiħ ta’ riżorsi flimkien ma’ allokazzjoni finanzjarja li
tippermettilhom iwettqu l-funzjonijiet tagħhom b’mod effettiv.
83.5.4 Wara diskussjoni nteressanti fejn il-President Dr Samuel Azzopardi spjega għall-benefiċċju
tal-membri preżenti xi episodji mill-ħafna diskussjonijiet li kien involut fihom dwar numru ta’ proposti kemm
bħala l-Kelliem tal-Oppożizzjoni fil-Kumitat tar-Riforma tal-Gvern Lokali, kif ukoll bħala Viċi-President
tal-AKL u li waslu biex eventwalment ir-Riforma tiġi emendata kif inhi sabiex verament tirrifletti l-iskop li
għalih saret u li tirrispekkja l-interessi demokratiċi tal-Elettorat in ġenerali, awgura mill-qalb li din
ir-Riforma verament twassal biex iġġib dawk il-bidliet tant meħtieġa f’kull livell tal-Gvern Lokali u fl-aħjar
interess taċ-Ċittadini li llum wara ħamsa u għoxrin(25) sena ta’ Gvern Lokali konvinti dwar il-ħolqien
tal-Kunsilli Lokali u r-Reġjuni tant li ukoll iħossu li għandhom jipparteċipaw fil-proċess demokratiku sabiex
jeleġġu r-rapreżentanti tagħhom fil-Lokalità bil-għan li tijieb il-livell ta’ ħajja aħjar għalihom fil-Lokalità
tagħhom.

83.6 Preżentazzjoni tal-Management Report għas-sena 2017
83.6.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi stieden lill-Accountant tar-Reġjun Għawdex is-Sur Daniel Galea
sabiex filwaqt li jagħti spjega tal-proċess kollu involut, jinforma lill-membri preżenti bil-kontenut
tal-Management Letter kif mibgħutha mill-Awditur.
83.6.2 Is-Sur Daniel Galea beda l-intervent tiegħu billi għall-benefiċċju tal-membri ta spjegazzjoni
dettaljata tal-Management Letter għas-sena 2017 kif mibgħutha mill-Awditur filwaqt li fisser
il-kummenti li r-Reġjun Għawdex kien prepara bħala r-risopsta sabiex wara li jiġu approvati jew mod ieħor
mir-Reġjun Għawdex jintbagħtu lill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika fi żmien sitt(6) ġimgħat kif mitlub
mil-Liġi.
83.6.3 Għas-sena 2017, l-Awdituri kienu bħas-snin preċedenti reġgħu irrimarkaw li r-Reġjun Għawdex
kien qiegħed jibbaża l-informazzjoni tiegħu fuq is-sistema tad-Datatrak meta r-Reġjun ma għandux
kontroll tal-istess sistema. Is-Sur Daniel Galea spjega kif ir-Regjun kien qieghed jipprova jagħmel dawk
il-kontrolli kollha meħtieġa sabiex jiġi assigurat li qiegħed jinżamm rendikont tajjeb ta’ xi flus jirċievi
r-Reġjun Għawdex billi jsiru r-rikonċiljazzjonijiet meħtieġa tal-kontitjiet bankarji kollha. L-Awdituri kienu
reġgħu rrimarkaw dwar is-sitwazzjoni prekarja tal-finanzi tar-Reġjun Għawdex u li għas-sena 2017 kienet
spiċċat b’negative net current liabilities ta’ €10,467.
83.6.4 Wara diskussjoni interessanti fejn intalab l-intervent tas-Sur Daniel Galea, il-membri inkarigaw
lis-Segretarju sabiex jibgħat ir-risposti għall-Management Letter għas-sena 2017 kif diskussa, kif ukoll
sabiex ikun diliġenti ħalli ċertu nuqqasijiet elenkati fir-rapport kemm jista’ jkun ma jirrepetux ruħhom din
is-sena.

83.7 Approvazzjoni tal-Financial Statements għas-sena 2018
83.7.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi imbagħad reġa’ stieden lis-Sur Daniel Galea, l-Accountant
tar-Reġjun Għawdex sabiex jippreżenta ukoll il-Financial Statements tar-Reġjun Għawdex għas-sena
2018.
83.7.2 Is-Sur Daniel Galea filwaqt li ta’ rendikont u spjega dettaljata għall-benefiċċju tal-membri preżenti
tas-sitwazzjoni finanzjarja tar-Reġjun Għawdex kif kienet fis-sena 2018, ikkonkluda li r-Reġjun Għawdex
kien irreġistra dħul li jammonta għal kważi €140,000 filwaqt li kellu ħruġ li jammonta għal kważi €132,000
u allura kien irreġistra qliegħ ta’ €8,000.
83.7.3 Is-Sur Galea kompla billi filwaqt li aċċenna għall-fatt li fis-2017 kien intlaħaq ftehim bejn
il-Kumpanija The Guards & Warden Service House Limited u l-LESA u r-Reġjun Għawdex fejn mhux biss
kien ġie deċiż li l-LESA kienet ġiet mitluba tintervjeni biex tħallas hi d-dejn li l-istess Reġjun Għawdex kien
fadallu mal-istess Kumpanija imma ukoll li l-istess Kumpanija kienet qatgħet l-interessi fuq id-dejn
akkumulat mitluba minnha aktar kmieni fl-2017 għax il-LESA kienet temmet il-pagamenti rispettivi tagħha
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sa’ Diċembru 2017 kif kien miftihem, kawża ta’ hekk, l-istess bilanċ pendenti issa ma għandux aktar
terminu ta’ pagament u għaldaqstant huwa klassifikat bħala long term.
83.7.4 Hu temm l-intervent tiegħu billi filwaqt li fakkar kif ir-Reġjun Għawdex kien talab ukoll rifużjoni
tal-pagi mill-Proġetti ko-finanzjati mill-Unjoni Ewropea li għandu, kollox jindika li r-Reġjun Għawdex temm
is-sena Finanzjarja 2018 b’surplus ta’ kważi €10,000 meta jiġu mqabbla l-current assets mal-current
liabilities.
83.7.5 Wara diskussjoni interessanti fejn is-Segretarju Eżekuttiv ta rendikont ħafif ukoll tas-sitwazzjoni
finanzjarja preżenti, fejn issemma’ kif is-sitwazzjoni minkejja kollox tinsab taħt kontroll allavoja
il-predikament finanzjarju li għandu r-Reġjun Għawdex jibqa’ xorta jikkundizzjoni il-ħidma
tar-Reġjun, il-membri preżenti approvaw il-Financial Statements għas-sena 2017 unanimament filwaqt li
reġgħu insistew mas-Segretarju Eżekuttiv sabiex malajr kemm jista’ ikun jitlesta’ l-Awditjar tagħhom ukoll
sabiex ir-Reġjun Għawdex ikun konformi mar-regolamenti finanzjarji.
83.7.6 Il-President Dr Samuel Azzopardi filwaqt li faħħar il-mod għaqli li bih qegħdin jiġu amministrati
il-Finanzi tar-Reġjun kif ukoll esprima t-tama li din is-sena tinstab soluzzjoni dejjiem għall-predikament
finanzjarju li għandu r-Reġjun, irringrazzja lis-Sur Daniel Galea tal-intervent tiegħu f’dan il-ħin tal-ġurnata
filwaqt li stiednu jħalli s-sala sabiex il-laqgħa tkun tista’ tissokta skont l-aġenda.

83.8 Ħatra ta’ Data Protection Officer għar-Reġjun Għawdex
83.8.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi, filwaqt li għamel referenza għall-korrispondenza kollha li
għaddiet bejn id-Dipartiment għall-Gvern Lokali, l-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali(AKL) u l-Kunsili Lokali
b’rabta mal-ħatra ta’ Data Protection Officer, spjega kif għalkemm ingħatat direttiva mid-Dipartiment
għall-Gvern Lokali sabiex ma jiġux pubblikati aktar sejħiet għall-offerti u/jew jiġu iffirmati kuntratti
mir-Reġjuni li jeffettwaw il-Kunsilli Lokali kollha li jiffurmaw parti mill-istess Kumitat Reġjonali minħabba
t-tibdil bir-riforma, fil-każ tas-Sejħa għal Data Protection Officer kienet saret eċċezzjoni kif ukoll fil-każ ta’
Għawdex din id-direttiva ma kinitx tapplika minħabba li r-Reġjun Għawdex mhux ser ikollu tibdil ta’ konfini
u għalhekk kien qiegħed jitlob lir-Reġjun Għawdex sabiex jiddeċiedi jekk din is-sejħa tinħariġx mir-Reġjun
Għawdex bil-għan li jiġi akkwistat prezz aħjar għal kulħadd jew inkella l-Kunsilli Lokali joħorġu s-sejħa
huma individwalment minħabba li l-Kunsilli Lokali qegħdin jiġu mitluba jaħtru Data Protection Officer ukoll.
83.8.2 Wara diskusjoni interessanti fejn ġie spjegat il-fatt li d-Data Protection Officer hu mistenni li
jagħmel awdittjar tad-dokumenti kollha miżmuma fil-Kunsilli Lokali, kif ukoll tfassil ta’ Privacy u Retention
Policies li jikkonċernaw anke siti elettroniċi u midja soċjali oħra, il-membri qabblu li din is-sejħa għandha
tinħareġ mir-Reġjun Għawdex f’isem il-Kunsilli Lokali kollha ta’ Għawdex u li sal-aħħar ta’ Mejju 2019
għandha tkun preferibilment evalwata ukoll sabiex ikun ġie deċiż l-offerent magħżul minħabba li l-Kunsilli
Lokali ingħataw sa’ dakinhar biex jinnominaw u jaħtru d-Data Protection Officer rispettiv tagħhom.
83.8.3 Għalhekk, ġie deċiż li l-Kunsilli Lokali kollha għandhom jingħataw sal-Ġimgħa 26 ta’ April 2019
żmien biex jikkonfermaw jew mod ieħor jekk ir-Reġjun Għawdex joħroġx is-Sejħa hu jew mod ieħor u li
kemm-il darba ikun hemm qbil unanimu mill-Kunsilli Lokali, ir-Reġjun Għawdex jippubblika s-sejħa sabiex
sal-aħħar ta’ Mejju 2019 ikun ġie konkluż dan il-proċess.

83.9 Sejħa għall-impjieg part-time ta’ Reġistratur Tribunal – Reġjun Għawdex
83.9.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi, fakkar lill-membri preżenti li, wara li kienet ġiet ippubblikata
s-sejħa interna għall-Post ta’ Reġistratur tat-Tribunal – Reġjun Għawdex (part-time) f’Ottubru 2018, kif
ukoll wara li r-Reġjun Għawdex kien talab direzzjoni mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali dwar kif għandu
jipproċedi b’din is-sejħa minħabba li ma kienx hemm applikanti u eventwalment ir-Reġjun Għawdex kien
ġie awtorizzat li jippubblika sejħa oħra din id-darba mal-Jobsplus f’Novembru 2018 li kienet miftuħa
għar-reġistranti interessati, 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
baqa’ ma kienx hemm applikanti eleġibbli u r-Reġistratur kienet evetwalment irtirat mix-xogħol fid-9 ta’
Frar 2019, u li fl-aħħar ir-Reġjun Għawdex reġa’ ingħata direzzjoni mil-LESA u li għaliha ma kellux
oġġezzjoni d-Dipartiment għall-Gvern Lokali sabiex terġa’ tinħareġ għall-aħħar darba sejħa oħra
mal-Jobsplus.
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83.9.2 Wara diskussjoni qasira il-membri qabblu li din s-sejħa għandha terġa’ tiġi ippubblikata għall-aħħar
darba.

83.10 Korrispondenza
Tressqet Korrispondenza mingħand:
83.10.1 E-mail mingħand id-Direttorat għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Integrazjoni datata 12 ta’ Frar 2019
fejn jitlob li jiltaqa’ mal-membri tar-Reġjun Għawdex sabiex jintroduċi l-Kampanja tagħhom li hi mmirata
sabiex l-entitajiet kummerċjali u l-organizzazzjonijiet f’Malta u Għawdex jibgħatu messaġġ ċar dwar
l-ugwaljanza u t-trattament xieraq u ekwu lill-impjegati u l-konsuamturi u klijenti tagħhom - Ir-Reġjun
innota il-kontenut filwaqt li l-membri qabblu li jkun aktar għaqli jekk din il-laqgħa tinżamm mar-Reġjun
wara l-Elezzjonijiet ta’ Mejju 2019 minħabba li jista’ jagħti l-każ li numru ta’ membri li ser iniedu din
il-Kampanja fil-Lokalitajiet ikunu nbiddlu.
83.10.2 E-mail u stedina mingħand l-Allied Rainbow Communities fejn tistieden lill-Kunsilli Lokali sabiex
għal darb’oħra jerġgħu jipparteċipaw fil-Malta Pride 2019 li din is-sena ser tinżamm bejn is-6 u l-15 ta’
Settembru 2019 billi jiżbgħu bankijiet u/jew zebra crossings bil-kuluri tal-qawsalla; kif ukoll ittellgħu
l-bandiera tal-qawsalla ukoll fuq l-Uffiċċji tal-Kunsill Lokali; kif ukoll jorganizzaw sessjonijiet ta’ inklużjoni
għall-membri tal-istaff tagħhom u/jew għall-Pubbliku in ġenerali - Ir-Reġjun innota il-kontenut filwaqt li
l-membri qabblu li din il-korrispondenza għandha terġa’ titressaq quddiem ir-Reġjun meta jiltaqa’
b’membri ġodda wara l-Elezzjonijiet ta’ Mejju 2019.
83.10.3 E-mail u stedina mingħand il-Bicycle Advocacy Group datata l-1 ta’ Marzu 2019 fejn fuq
suġġeriment tal-President tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali(AKL), is-Sur Mario Fava, qegħdin jitolbu li
jiltaqgħu mal-membri tar-Reġjun sabiex jiġu diskussi numru ta’ proġetti li jistgħu jiġu implimentati kemm
fuq livell Reġjonali kif ukoll dak Lokali dwar l-użu aktar tar-roti u ħolqien ta’ spazzji pubbliċi pedonali Ir-Reġjun innota il-kontenut filwaqt li l-membri qabblu li jkun aktar għaqli jekk din il-laqgħa tinżamm
mar-Reġjun wara l-Elezzjonijiet ta’ Mejju 2019 minħabba li jista’ jagħti l-każ li numru ta’ membri interessati
jkunu nbiddlu.
83.10.4 E-mail mibgħuta mill-Viċi-President is-Sur Noel Formosa lill-Kunsilli Lokali kollha ta’ Għawdex
biex jinfurmahom dwar proġett ta’ promozzjoni għal-Lokalitajiet f’dak li hu patrimonju naturali kif ukoll
dawk storiċi u arkitettoniċi sabiex min hu nteressat jikkuntattja lis-Citadel Video Communications(CVC) –
Wara li s-Sur Noel Formosa ġie mitlub jagħti aktar tagħrif dwar din l-inizzjattiva, il-membri qabblu ukoll li
din il-korrispondenza għandha terġa’ titressaq quddiem ir-Reġjun meta jiltaqa’ b’membri ġodda wara
l-Elezzjonijiet ta’ Mejju 2019.
83.10.5 Komunikat mibgħut mid-Direttur Ġenerali u mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali u datat 8 ta’
Jannar 2019 fejn jgħarraf lill-Kunsilli Lokali s-Sur Christopher Galea inħatar Direttur-Designate Gvern
Lokali – Moniteraġġ u Sapport u li l-ħatra tiegħu bħala Direttur tidħol fis-seħħ fl-1 ta’ April 2019 – Ir-Reġjun
innota il-kontenut.
83.10.6 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 21 ta’ Jannar 2019, fejn tgħarraf lill-Kunsilli
Lokali li l-ftehim bejn l-Assoċjazzjoni u l-Entitajiet rispettivi ġie iffirmat u għaldaqstant qegħdin jibgħatu
kopja ta’ kull ftehim għall-attenzjoni tal-membri - Ir-Reġjun innota il-kontenut.
83.10.7 Ċirkulari Numru 4/2019 dwar l-Elezzjonijiet għall-Gvern Lokali li ser jinżammu fil-25 ta’ Mejju
2019, mibgħuta mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali u datata 18 ta’ April 2019, fejn filwaqt li telenka
l-obbligazzjonijiet u l-proċessi amministrattivi kollha li jeħtieġ li jsiru mis-Segretarji Eżekutivi, tinforma
lill-membri li ċ-Ċerimonja tal-Ġurament jew Affermazzjoni tal-Ħatra tal-Kunsillieri ser tinżamm nhar
it-Tlieta, 18 ta’ Ġunju 2019 ġewwa Dar il-Mediterran il-Belt Valletta, kif ukoll tavża li legalment
il-Kunsilliera preżenti ser jibqgħu fil-kariga sat-30 ta’ Ġunju 2019 u li l-Kunsilliera l-ġodda li jiġu eletti
fl-Elezzjoni jassumu l-kariga b’effett mill-1 ta’ Lulju 2019 – Ir-Reġjun innota il-kontenut filwaqt li l-President
Dr Samuel Azzopardi ippropona li ċ-ċermonja tal-ġurament jew l-affermazzjoni tal-kariga tinżamm ġewwa
l-Banca Giuratale, illum is-sede tal-Kunsill Lokali Città Victoria, minħabba li dan il-post jibqa’
s-simbolu ta’ Gvern ta’ Għawdex għax minnu serva dejjem kull xorta ta’ Gvern li kellu Għawdex minn
żmien il-Medju Evu sal-Kunsill Ċiviku ta’ Għawdex. Il-membri qabblu ma’ din il-proposta.
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83.10.8 Ċirkulari Nru 3/2019 maħruġa mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali u datata l-1 ta’ Frar 2019, fejn
il-Kunsilli Lokali kollha qegħdin jiġu mistiedna jaderixxu mal-Proċedura kif stabbilita b’konsultazzjoni
mal-ERA dwar kif għandha ssir l-għażla ta’ skema awtorizzata tal-ġbir ta’ skart riċiklat meta jintemm
il-Kuntratt attwali - Ir-Reġjun innota il-kontenut filwaqt li b’referenza għall-inċidenti li nqalgħu f’numru ta’
Lokalitajiet ta’ Għawdex u li ġew diskussi ukoll fi ħdan ir-Reġjun minħabba li kull meta tinżamm il-ġabra
tal-iskart ħġieġ il-kuntratturi qegħdin jiddeżistu milli jiġbru ukoll il-kontenituri reċiklabbli li fihom jkun
inħareġ il-ħġieġ, kien hemm qbil sabiex fl-ittra li tintbagħat liż-żewġ skemi awtorizzati f’Malta li huma
Greem MT u GreenPak Coop il-Kunsilli għandhom jispeċifikawlhom ukoll sabiex mal-iskart Ħġieġ kull
l-ewwel Ħamis ta’ kull xahar, 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. Il-membri inkarigaw lis-Segretarju Eżekuttiv
sabiex jiġbed l-attenzjoni tal-Kunsill Lokali kollha ta’ Għawdex dwar dan minħabba li fi ħdan ir-Reġjun
kemm-il darba ġie diskuss dan u l-Awtoritajiet kompetenti baqgħu ma għamlu xejn, kif ukoll sabiex
kemmil-darba dan jiġi inkluż fl-ittra li tintbagħat, il-Kuntratturi ma jkollhom l-ebda skuża li ma huwiex
kompitu tagħhom li jiġbru ukoll il-kontenituri reċiklabbli li fihom jkun inħareġ il-ħġieġ kull meta l-Kunsilli
jiġbdulhom l-attenzjoni dwar dan.
83.10.9 Komunikat mibgħut mid-Direttur Ġenerali u mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali u datat 13 ta’
Marzu 2019 fejn jgħarraf lill-Kunsilli Lokali li d-Diviżjoni għall-Gvern Lokali issieħbet mal-Kunsill Malti
għall-Arti għas-sentejn li ġejjin fuq Proġett ta’ Żvilupp u Implimentazzjoni ta’ Strateġiji Kulturali
għall-Kunsilli Lokali u Reġjonali bil-għan li jiġu identifikati l-prijoritajiet kulturali fuq livell lokali, reġjonali u
nazzjonali kif ukoll żviluppati strateġiji kulturali reġjonali għall-perijodu 2020-2025. Għaldaqstant ir-Reġjuni
u l-Kunsilli Lokali qegħdin jiġu mistiedna sabiex fil-futur qarib jipparteċipaw fi stħarriġ u konsultazzjoni li
ser eventwalment iwasslu għat-tfassil ta’ dawn l-istrateġiji sabiex is-sena d-dieħla jingħata ukoll it-taħriġ
fuq l-implimentazzjoni ta’ dawn l-istess strateġiji kulturali - Ir-Reġjun innota il-kontenut.
83.10.10 Email mibgħutha mid-Direttur Ġenerali u mid-Dipartiment għall-Gvern Lokali u datata 5 ta’ Frar
2019 fejn filwaqt li tirringrazzja lil kull min ta kontribut fil-proċess tar-Riforma tal-Gvern Lokali, qegħda
tinforma li qegħda tintbagħat link bir-ritratti taċ-Ċerimonja li wasslet fit-tmiem l-attivitajiet li jiċċelebraw
il-ħamsa u għoxrin(25) sena mit-twaqqif tal-Kunsilli Lokali - Ir-Reġjun innota il-kontenut.
83.10.11 Stqarrija maħruġha mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali(AKL) dwar il-Qbid ta’ Ħamiem fejn
filwaqt li ssemmi li saru numru ta’ laqgħat ma’ Kunsilli Lokali li qed isoffru problemi ta’ ħamiem,
l-Assoċjazzjoni tesprimi n-nuqqas ta’ qbil għal dawk il-Kunsilli li qegħdin jeliminaw il-ħamiem billi
jisparawlhom filwaqt li tirrakkomanda li wara numru ta’ studji u diskussjonijiet li saru, qiegħed jiġi
rakkomandat il-metodu tal-cage trapping filwaqt li jiġu msaħħa b’liġi li tipprojbixxi għal kollox li wieħed
jitma’ il-ħamiem f’postijiet pubbliċi filwaqt li tippreċiża li ħarġet sejħa sabiex isir dan it-tip ta’ qbid mingħajr
ma tagħti responsabbiltà lill-Kuntrattur sabiex jiddisponi mill-ħamiem billi jagħtihom ikel valenuż filwaqt li
jkun assigurat li s-sejħa hi konformi ma’ dak miftiehem u maqbul fil-Kabinett - Ir-Reġjun innota il-kontenut.
83.10.12 Stqarrija għall-Istampa maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Ħaddiema Għawdxin li jaħdmu Malta
dwar biex tippreċiża miżinterpretazzjonijiet li ħarġu fid-dibattitu mtella’ minn Wirt Għawdex dwar
il-Proposta tal-Mina bejn Għawdex u Malta - Ir-Reġjun innota il-kontenut.

83.11 Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Iskedi ta’ Pagamenti
83.11.1 Il-President Dr Samuel Azzopardi talab lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jagħti spjega tal-pagamenti
li kienu qegħdin jiġi preżentati għall-approvazzjoni jew mod ieħor tar-Reġjun Għawdex.
83.11.2 Wara l-ispjega sodisfaċenti li ngħatat mis-Segretarju Eżekuttiv fejn ġie imfisser kull ħlas rispettiv,
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 €6,764.66ċ, €11,712.47ċ, €13,340.69ċ u €76,403.84ċ
rispettivament, kif annessi mal-minuti.
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83.12 Materji Oħra
83.12.1 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, ir-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.
Wara diskussjoni interessanti fejn is-Sur Joe Cordina tkellem dwar il-ħidma tal-Gozo Action Group
Foundation u l-importanza li jkun hemm preżenza ta’ Sindki 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, numru ta’ membri 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 wieħed jiddedika ħidmietu kemm suppost fi ħdan il-Fundazzjoni.
Għalhekk, filwaqt li 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 inkarigaw
lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jiddiskuti mal-Fundazzjoni l-proposta ta’ rapreżentant tar-Reġjun
fil-Fundazzjoni li jista’ jagħti l-każ ukoll li ma jkunux membri effettivi tar-Reġjun.
83.12.2 Il-President Dr Samuel Azzopardi filwaqt li fakkar kif il-Kumpanija Gozo Channel (Operations)
Limited tirrikonoxxi l-Kunsilli Lokali bħala Gvern Lokali u għaldaqstant ġentilment toffri pass speċjali
tal-vapur lir-Rispettabbli Sindki li jkunu qegħdin jservu fil-kariga bil-għan li tgħinhom aħjar iwettqu l-ħidma
tagħhom fl-aħjar interess tal-Komunità rispettiva tagħhom, semma kif issa li bir-Riforma tal-Gvern Lokali,
il-President tar-Reġjun Għawdex ma jistax ikun jservi ta’ Sindku f’xi Lokalità ukoll kif inhu fil-preżent,
għaldaqstant għandu jintalab lill-istess Kumpanija sabiex tikkunsidra li jinħareġ dan l-istess pass speċjali
tal-vapur lill-President pro tempore tar-Reġjun Għawdex kif ghandhom s-Sindki Għawdxin; kif ukoll
jingħata priorità għall-boarding kif jingħata lill-persuni oħra f'kariga pubblika ta' ċerta portata.
Il-membri qabblu unanimament mal-proposta
83.12.3 Il-membru s-Sur Saviour Borġ saqsa għalfejn hekk kif inħatar President tar-Repubblika ta’ Malta,
l-E.T. Dr George Vella ġie mistieden ġewwa Għawdex mill-Ministru għal Għawdex fejn iltaqa’ saħansitra
mal-Kappillani u l-Arċirprieti tal-Parroċċi ta’ Għawdex u s-Sindki u l-Kunsilliera ma kinux mistiedna.
Wara diskussjoni mqanqla minħabba li mhux il-membri kollha kienu konsapevoli b’dan l-inċident,
il-President Dr Samuel Azzopardi wiegħed li fl-ewwel okkażjoni li jkollu r-Reġjun Għawdex qabel
iċ-Ċelebrazzjonijiet annwali ta’ Jum Għawdex, ir-Reġjun jistieden lill-E.T . il-President tar-Repubblika ta’
Malta għal udjenza miegħu.
83.12.4 Is-Segretarju Eżekuttiv, is-Sur George Refalo, għarraf lill-membri preżenti li b’rabta mal-proġetti
tal-Unjoni Ewropea li għandu r-Reġjun Għawdex, kienu ġew pubblikati 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, u li dawn ġew
eventwalment evalwati u għaldaqstant ir-rapporti tal-evalwazzjoni kienu ser jitressqu għall-approvazzjoni
jew mod ieħor tal-membri preżenti.
Wara li s-Sur Joe Cordina u s-Sur Philip Vella iddikjaraw kunflitt ta’ interess u ġew mistiedna jħallu s-Sala
fejn kienet qegħda tinżamm il-Laqgħa, is-Segretarju Eżekuttiv ressaq għall-attenzjoni tal-membri
r-rapporti tal-evalwazzjoni għall-offerti li kienu:
RGĦ 2/2019 – Tender for the provision of consultancy service for the develpoment of a Regional Action
Plan on Energy Efficiency interventions and Low-Carbon Strategy, SUPPORT Project (Interreg Europe) –
bl-irħas offerent ikun D Consulta Limited bl-offerta ta’ € 23,600.00 u li l-bqija tal-kompetituri l-oħra kienu
Antoine Busuttil u NE NOMISMA ENERGIA SRL.
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RGĦ 3/2019 – Tender for the provision of consultancy service and event planning services for the
develpoment of a Regional Joint Action Plan on Energy Efficiency interventions, ENERJ Project (Interreg
Med) – bl-irħas offerent ikun D Consulta Limited bl-offerta ta’ € 25,400.00 u li ma kellux kompetituri oħra
miegħu.
RGĦ 4/2019 - Tender for the provision of external expertise for wetland contract development, WETNET
Project (Interreg MED) – bl-irħas offerent ikun Urban Lab bl-offerta ta’ € 38,900.00 u li ma kellux
kompetituri oħra miegħu.
RGĦ 5/2019 - Tender for the provision of external expertise for technical expertise for COASTING Project
(Interreg MED) – bl-irħas offerent ikun Urban Lab bl-offerta ta’ € 25,900.00 u li ma kellux kompetituri oħra
miegħu.
RGĦ 6/2019 - Tender for the provision of project management and technical assistance services for
Interreg MED Projects – bl-irħas offerenti għal-Lot 1 jkunu Juanafil Consultants Ltd bl-offerta ta’
€ 8,220.00 u li ma kellux kompetituri oħra miegħu; għal-Lot 2 l-irħas offerenti jkunu Juanafil Consultants
Ltd bl-offerta ta’ € 8,220.00 bil-bqija tal-kompetituri l-oħra ikunu RSM Malta; għal-Lot 3 l-irħas offerenti
jkunu CDD bl-offerta ta’ € 5,240.00 bil-bqija tal-kompetituri l-oħra ikunu Juanafil Consultants Ltd; għal-Lot
4 l-irħas offerenti jkunu Juanafil Consultants Ltd bl-offerta ta’ € 8,220.00 bil-bqija tal-kompetituri l-oħra
ikunu RSM Malta u CDD; u għal-Lot 5 l-irħas offerenti jkunu Juanafil Consultants Ltd bl-offerta ta’
€ 8,220.00 u li ma kellux kompetituri oħra miegħu.
Wara li ġew diskussi r-rapporti tal-evalwazzjoni l-membri approvaw ir-rapporti u qabblu li l-offerti
għandhom jingħataw lill-irħas offerenti li nstabu teknikament konformi ma’ dak mitlub fl-offerta rispettiva
filwaqt li nkarigaw lis-Segretarju Eżekuttiv sabiex jinforma b’dan lill-offerenti kollha filwaqt li
irrakkomandaw li l-kuntratti rispettivi jiġu ffirmati mir-Reġjun Għawdex biss wara li jkun spiċċa ż-żmien
għall-appell kif mogħti mill-istess liġi.
Wara, l-membri s-Sur Joe Cordina u s-Sur Philip Vella ġew mistiedna jerġgħu jsibu posthom fis-Sala
sabiex tkompli l-Laqgħa.
83.12.5 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 ikun hemm bżonn li jinħarrġu numru ta’ offerti oħra
fosthom għall-provediment ta’ servizz ta’ Communications Officer għall-Proġetti kollha kif ukoll
għall-esperti speċifiċi oħra b’rabta ma’ proġetti partikulari.
Filwaqt li s-Segretarju Eżekuttiv reġa’ fakkar lill-membri preżenti li l-ispejjeż relatati mal-offerti jiġu rifużi
mill-Proġetti rispettivi, il-membri approvaw il-ħruġ tal-offerti.
83.12.7 Is-Segretarju Eżekuttiv, is-Sur George Refalo, informa lill-membri preżenti li r-Reġjun Għawdex
kien għadu kif ġie infurmat mill-Funds and Programmes Division li ammont ta’ fondi li oriġinarjament kienu
allokati lir-Reġjun għax hu sieħeb f’dawn il-Proġetti ko-finanzjati mill-Unjoni, kienu ser jiġu parti miżjuda
mal-vot għall-esperti esterni u parti ġew imnaqqsa u meħuda għall-proġett minħabba li ssa li r-Reġjun ser
jibqa’ jipparteċipa f’dawn il-proġetti bħala Reġjun u mhux bħala Gozo Development Agency li twaqqfet
apposta fi ħdan ir-Reġjun sabiex tamministra hi l-proġetti f’isem ir-Reġjun iżda li ma ġietx rikonoxxuta
mill-Awtoritajiet konċernati, qiegħed jippubblika sejħiet għall-esperti esterni minħabba l-problema ta’
reklutaġġ ta’ esperti biex jaħdmu speċifikament fuq il-proġetti, kif ukoll li ammont ta’ fondi oħra li kienu
ġew allokati lir-Reġjun sabiex iwettaq kompitu partikulari b’rabta mal-proġett kienu ukoll ittieħdu biex dawn
evetwalment ingħataw lill-sieħeb ieħor fil-proġett biex iwettaq l-istess kompitu minħabba d-dewmien li
ttieħed sabiex tiġi rikonoxxuta mill-Awtoritajiet kompetenti meta l-Fundazzjoni u l-Aġenzija twaqqfu skont
provedimenti emanenti mil-Liġi iżda li l-Awtoritajiet iddeċidew li ma jieħdux deċiżjoni dwarha meta ma
kellhomx għalfejn jiddeċiedu għax kien kollox regolari.
Wara diskussjoni imqanqla fejn ġie kkundannat il-mod kif ġiet trattatha l-Fundazzjoni imwaqqfa
mir-Reġjun bil-konsegwenza li ssa nstab li ntilfu fondi li kieku kienu jkunu investiti ġewwa Għawdex,
is-Segretarju Eżekuttiv b’dispjaċir infurmahom li teżisti l-possibilità li aktar fondi jiġi mnaqqsa minħabba
l-istess konsegwenzi minn proġetti oħra peress li sabiex jitkomplew il-proġetti r-Reġjun Għawdex ma
għandux għażla oħra ħlief li jippubblika sejħiet għall-servizzi ta’ esperti u kwalunkwe xogħol ieħor li hemm
bżonn isir b’rabta mal-proġetti minħabba li r-reklutaġġ mar-Reġjun hu wieħed kumplikat.
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83.12.7 Il-President Dr Samuel Azzopardi bi pjaċir ħabbar kif ir-Reġjun Għawdex kien għadu kemm ġie
infurmat li kien ġie approvat proġett ieħor bl-isem MedSNAILS u li l-applikazzjoni tiegħu kienet ukoll ġiet
sottomessa madwar sentejn ilu mill-Aġenzija MIEMA f’isem ir-Reġjun Għawdex taħt il-Programm Interreg
MED 2014 – 2020 u li ġie approvat riċentament biss minħabba li għand il-Funds and Programmes
Division kien fadal xi fondi mfaddla minn proġetti oħra taħt l-istess programm u għalhekk ġew magħżula xi
proġetti li ma kienux intagħżlu fid-drabi ta’ qabel imma li kienu meqjusa validi u li għaldaqstant qegħdin
jikkwalifikaw issa sabiex illum jista’ jingħad li r-Reġjun Għawdex hu sieħeb f’sitt(6) Interregional
Cooperation Projects.
83.12.8 Il-President Dr Samuel Azzopardi bi pjaċir ħabbar li l-organizzazzjoni tal-Project Meeting
tal-Proġett Support li nżamm ukoll fl-aħħar ġimgħa ta’ Marzu ġewwa Għawdex kien suċċess ukoll filwaqt li
ħabbar li dan il-proġett li kien wieħed minn tal-bidu li kien ġie approvat issa wasal biex jintemm aktar tard
din is-sena filwaqt li awgura li jkun suċċess ukoll.
81.12.3 Is-Segretarju Eżekuttiv, filwaqt li fakkar kif fl-aħħar Laqgħa tar-Reġjun kien ġie approvat li
għandhom jintalbu sal-Laqgħa kwotazzjonijiet kemm għat-tindif tal-Uffiċċju; 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, għarraf lill-membri preżenti li l-Mr Clean kienu l-irħas offerent għat-tindif kif ukoll l-Jacap Ltd
kienu ukoll l-irħas offerenti dwar arbli tal-istainless steel. Fir-rigward tal-bnadar il-kwotazzjonijiet kienu rari
u għalhekk ġie approvat l-uniku offerent li hu La Colomba Flagmakers. Il-kwotazzjonijiet sabiex jinżamm
risk assessment tal-Uffiċċju Reġjonali kienu għadhom ma ntbagħtux.
Għalhekk,wara diskussjoni qasira , il-membri approvaw dawn l-inizzjattivi ukoll.

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

83.13.1 Il-laqgħa ntemmet fit-8.30p.m. u ġiet aġġornata għal nhar għat-Tnejn, 27 ta’ Mejju, 2019 fis-7.30
ta’ filgħaxija.
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