MINUTI LAQGĦA URĠENTI NUMRU 47
TAL-KUNSILL LOKALI QALA

Il-Ħamis 2 ta’ Ġunju, 2022.
Il-Kunsill Lokali Qala ltaqa’ fiċ-Ċentru Ċiviku Qala, illum il-Ħamis 2 ta’ Ġunju 2022, fis19:00 ta’ filgħaxija.
PREŻENTI:
Paul Buttigieg – Sindku
Ivan Cefai – Viċi Sindku
Karl Buttigieg – Kunsillier
Joseph Buttigieg – Kunsillier
Valerie Cassar Mejlak – Kunsillier
Uffiċjal Preżenti:
Lorne Cremona - Aġent Segretarju Eżekuttiv
Minuti
Is-Sindku Paul Buttigieg ippresieda l-laqgħa.

47.1 Qari tal-ittri tal-apoloġiji;
47.1.1 Ma kienx hemm ittri ta’ apoloġiji.

47.2 Rapport tal-Bord ta’ Evalwazzjoni dwar it-tender
“Hosting of a Conference including ancillary catering services
and conference equipment as part of the project ‘Europe is a
State of Mind’ (EUISM)”
47.2.1 L-Aġent Segretarju Eżekuttiv ippreżenta r-rapport tat-tender hawn fuq imsemmi
hekk kif maħruġ mill-bord ta’ evalwazzjoni. It-tender jinkludi akkomodazzjoni, ilKonferenza u l-ikel għad-delegazzjonijiet bejn il-Ġimgħa 29 ta’ Lulju u t-Tnejn 1 ta’
Awwissu 2022.
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47.2.2 Il-Kunsilliera Valerie Cassar Mejlak u Karl Buttigieg innutaw li t-tender ma kienx
jagħti lok għal attivitajiet fil-Qala. Rrimarkaw li n-nies kienu ġew imwiegħda li parti millfondi kienu ser jgħaddu għandhom.
47.2.3 Il-Viċi Sindku Ivan Cefai qal li d-dati għal Konferenza ta’ Għawdex ġew magħżula
dawk propju għax kienu viċin il-festa.
47.2.4 Il-Kunsilliera Valerie Cassar Mejlak qalet li mill-ewwel ġurnata kemm l-ikel kif
ukoll l-akkomoazzjoni għandom isiru ġewwa l-Qala.
47.2.5 Il-Kunsillier Karl Buttigieg staqsa għala l-Konferenza ma tistax issir fis-Sala talKunsill.
47.2.6 Segwiet diskussjoni dwar kif tista’ tiġi organizzata l-Konferenza ta’ Għawdex li fiha
jkun hemm aktar attivitajiet (eżempju: il-Konferenza stess, u l-ikliet) ġewwa l-Qala. LAġent Segretarju Eżekuttiv ġibed l-attenzjoni li, kif qed jiġi propost, ser ikun qiegħed
ipoġġi responsabilità akbar fuq il-ħaddiema tal-Kunsill. Għalhekk talab il-kooperazzjoni
ta’ kulħadd biex din il-konferenza tħalli l-frott mixtieq. Il-Kunsilliera kollha qablu ma dan.
47.2.7 Fil-konklużjoni tal-laqgħa, intlaħaq qbil li l-Aġent Segretarju Eżekuttiv jivverifika
jistax jiġi aċċettat minn dan it-tender il-parti tal-akkomodazzjoni biss. Malli jkollu
risposta, ser ikun qiegħed jikkomunika mal-bqija tal-Kunsilliera biex jiġi deċiż way
forward.

47.3 Tmiem il-laqgħa u data tas-seduta li jmiss.
42.11.2 Il-laqgħa ġiet fi tmiema fil-1945. Intlaħaq qbil li fuq tentative date għal laqgħa li
jmiss biex issir nhar it-Tnejn, 4 ta’ Lulju 2022 fl-4:30 ta’ filgħaxija.

(IFFIRMAT)

(IFFIRMAT)

Paul Buttigieg
Sindku

Lorne Cremona
Aġent Segretarju Eżekuttiv
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