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Minuti tas-seduta numru tmienja u sittin (68) tal-Kunsill Lokali tal-Imqabba (KLM) li nżammet 

b'urġenza nhar il-21 t'Ottubru, 2016, fis-19:40 fl-Uffiċċju Muniċipali minħabba l-unur Ġieħ l-
Imqabba 2016. 

 

PREŻENTI:  Dr Charlene Zammit    Sindku 

   Grace Marie Mallia    Viċi Sindku 

   Paul Spiteri     Kunsillier 

   Michel Farrugia    Kunsillier 

   Anthony Bonello    Segretarju Eżekuttiv 
 

1. Minkejja li s-seduta kienet imsejħa minn ġurnata qabel għall-17:30, din kienet posposta għas-

19:30 minħabba li l-maġġoranza tal-kunsillieri ma setgħux jattendu dak il-ħin.  Intant Anita 

Farrugia talbet li tkun skużata minn qabel għax ma setgħetx tattendi. 

 

2. Is-Sindku qalet it-talba u ppresediet is-seduta.  Hija qalet li għajtet din il-laqgħa b'urġenza 

għaliex propju għada se tinżamm is-serata Ġieħ l-Imqabba u issa għandna t-tweġibiet formali 

dwar dak li ma kienx ċar minħabba l-mozzjoni ppreżentata minn Michel Farrugia u li kienet 

iġġib il-firma wkoll ta' Anita Farrugia. 

 

3. Hija qalet illi wara l-laqgħa b'urġenza preċedenti, il-KLM iggwida lil min kien qed jagħmel l-

oġġezzjoni u s-SE bagħat permezz ta’ e-mail l-ordnijiet permanenti li fuqhom jimxu l-laqgħat 

tal-Kunsilli Lokali.  Ġurnata qabel il-laqgħa skedata, iddaħħlet il-mozzjoni ta’ Michel Farrugia 

issekondata minn Anita Farrugia.  Peress li l-materja ma kinitx fuq l-aġenda u l-mozzjoni daħlet 

tard, il-KLM fil-laqgħa tal-4 t’Ottubru kien iddeċieda li ma setax jiddiskuti l-mozzjoni għax din 

waslet tard.  Dak in-nhar pero’ s-Sindku qalet illi konna ser niktbu lill-Uffiċju tal-AĠ biex 

ikollna kjarifika, għax il-liġi titkellem dwar riżoluzzjoni speċjali u l-Kunsill kellu bżonn ċertezza 

dwar x’inhi riżoluzzjoni speċjali u jekk hix suġġetta għall-istess regoli ta’ mozzjoni.  

 

4. Intant ktibna lid-Dipartiment tal-Gvern Lokali għal klarifika fuq iż-żewġ/tliet firem fuq l-istess 

riżoluzzjoni speċjali u staqsejna jekk din hix suġġetta għall-istess regoli ta’ mozzjoni.  Charlene 

Zammit qalet iżda li fl-aħħar jidher li sibna r-risposti. 

 

5. Hija qalet illi l-liġi tal-Kunsilli Lokali, propju Kap 363 tiddefinixxi x'inhi riżoluzzjoni u x’inhi 

mozzjoni.  Kap 363 f’artiklu 2 jiddefinixxi riżoluzzjoni bħala proposta li tkun mgħoddija mill-

Kunsill filwaqt illi mozzjoni hija l-proposta jew rakkomandazzjoni li tkun għad trid tiġi 
diskussa. 

 

6. Wara li l-istess Avukat Ġenerali qal illi 'the law is silent' dwar riżoluzzjoni speċjali, cioe' għad-

domandi li saru dwarha, tlabna lill-Avukat tal-kunsill jgħidilna jekk konniex korretti.  L-Avukat 

tal-KLM, Dr Byron Camilleri, qal illi l-KLM kien korrett fil-laqgħat li għaddew dwar kif tratta 

din l-materja.  Huwa kkjarifika illi riżoluzzjoni speċjali hija filfatt mozzjoni u li la darba l-

kunsillieri li ressqu l-mozzjoni ppreżentawha ġurnata biss qabel il-laqgħa tal-Kunsill li għaddiet, 

il-mozzjoni ma daħlitx fit-terminu stipulat mil-liġi u għalhekk il-Kunsill ma setax jiddiskutiha. 

 

7. Charlene Zammit qalet illi issa li għandna l-konferma illi fil-laqgħat illi għaddew imxejna skont 

il-liġi, ilkoll irridu nżommu id f'id bħal familja waħda u niġbdu ħabel wieħed.  Hija sostniet illi 

n-nies għandhom jifhmu illi kellna nomina waħda biss u li l-vot unanimu inizjali tal-Kunsill 

ċertament ma kienx immirat biex jurta lil xi ħadd, iżda biex nirrikonoxxu lill-uniku Imqabbi 

nnominat biex jieħu l-Unur Ġieħ l-Imqabba 2016, ossia s-Sur Jerry Ghigo.   
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8. Paul Spiteri qal illi dwar il-kwistjoni tal-unanimita' fuq il-mozzjoni skont ir-regolamenti ta' Ġieħ 
l-Imqabba, oriġinalment kien hawn vot unanimu bil-kunsens ta’ kull min kien preżenti u seta’ 

jivvota. 

 

9. Dwar dan, Michel Farrugia qal li bidel fehmtu għax kien hemm bażi ta' gideb fuq is-CV dwar il-

karru tal-karnival li fih qed jingħad li ta s-sehem tiegħu Jerry Ghigo.  Intant hu qal illi fuq dawn 

l-allegazzjonijiet hu jħoss illi l-applikazzjoni kienet insult għall-KLM. 

 

10. Is-Sindku qalet illi l-laqgħa tal-lejla ssejħet wara li rċevejna l-pariri legali biex kulħadd ikollu s-

serħan tal-moħħ illi d-deċiżjoni tal-KLM dwar l-Unur Ġieħ l-Imqabba li ttieħdet fil-laqgħa 

preċedenti kienet waħda korretta.  Hawn issemmew xi anomaliji oħrajn bħar-reklam li sar 

permezz ta' poster mis-Soċjeta' Mużikali Madonna tal-Ġilju għall-kunċert fl-okkażjoni ta’ Ġieħ 
l-Imqabba u l-użu tal-planċier tal-istess każin f’reklam ambigwu li sar fuq it-Times of Malta, li 

ta x'wieħed jifhem illi dan il-kunċert qed ikun organizzat esklussivament mis-Soċjeta' Mużikali 

Madonna tal-Ġilju. 

 

11. Għall-mistoqsija ta' Paul Spiteri dwar jekk hux se jittieħed vot fuq il-mozzjoni t'urġenza billi issa 

għaddew aktar minn sitt ijiem minn fuqha, intqal illi Anita llejla ma ġietx għal-laqgħa għaliex 

talbet li tkun skużata, u jidher ċar li anke jekk jittieħed il-vot, il-mozzjoni mhux ser ikollha l-

maġġoranza sempliċi meħtieġa biex terġa’ tinfetaħ id-diskussjoni dwar l-Unur Ġieħ L-Imqabba. 

 

12. Għaldaqstant, għada, Ġieħ l-Imqabba se jingħata lil Jerry Ghigo skont l-unika nomina korretta li 

waslitilna.  Is-Sindku appellat biex niltaqgħu fis-sala tal-iskola fis-7.15pm, u r-

rakkomandazzjoni għas-snin li ġejjin hija sabiex jitwaqqaf kumitat biex jevalwa n-nomini.  Hija 

pproponiet ukoll li jitwaqqaf kumitat sabiex f'każ li jirriżulta li l-Unur ikun ibbażat b’nomina li 

ssir b’qerq, l-istess Unur ikun jista’ jittieħed lura mill-KLM. 

 

13. Il-laqgħa ntemmet fit-20.25pm. 

 

 

 

 

Magħmula minn Anthony Bonello u approvati nhar il-1/11/16 minn Dr Charlene Zammit 

  Segretarju Ezekuttiv      Sindku   


