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Suppliment tal-Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta, Nru. 19,512, 15 ta’ Diċembru, 2015
Taqsima A
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

MALTA
ATT Nru XL tal-2015

ACT No. XL of 2015

ATT maħruġ b’liġi mill-Parlament ta’
Malta.

AN ACT enacted by the Parliament of
Malta.

ATT biex jemenda l-Att dwar Kunsilli
Lokali.

AN ACT to amend the Local Councils
Act.
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Nagħti l-kunsens tiegħi.

MARIE LOUISE
COLEIRO PRECA

(L.S.)

President

15 ta’ Diċembru, 2015
ATT Nru XL tal-2015
ATT biex jemenda l-Att dwar Kunsilli Lokali, Kap. 363.
IL-PRESIDENT, bil-parir u l-kunsens tal-Kamra tad-Deputati,
imlaqqgħa f’dan il-Parlament, u bl-awtorità tal-istess, ħarġet b’liġi
dan li ġej:1. (1) It-titolu fil-qosor ta’ dan l-Att hu l-Att tal-2015 li
jemenda l-Att dwar Kunsilli Lokali, u dan l-Att għandu jinqara u
jinftiehem ħaġa waħda mal-Att dwar Kunsilli Lokali, hawnhekk iżjed
’il quddiem imsejjaħ "l-Att prinċipali".

Titolu fil-qosor
u bidu fis-seħħ.
Kap. 363.

(2) Id-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Att għandhom jidħlu fis-seħħ
f’dik id-data li l-Ministru responsabbli għall-Gvern Lokali jista’
b’ordni fil-Gazzetta jistabbilixxi u dati differenti jistgħu jiġu stabbiliti
dwar artikoli jew subartikoli differenti u dwar skopijiet differenti ta’
dan l-Att.
2.

L-artikolu 8 tal-Att prinċipali għandu jiġi emendat kif ġej:

(a)
fis-subartikolu (1) tiegħu, il-kliem "kull erba’ snin"
għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem "kull ħames snin";
(b) l-ewwel proviso tas-subartikolu (1) tiegħu għandu
jiġi sostitwit b’dan li ġej:
"Iżda:
(a) l-elezzjonijiet
għall-kunsillieri
li
għandhom isiru wara l-11 ta’ April, 2015
għandhom isiru fis-sena 2019 u għandhom, kemm
jista’ jkun possibbli, isiru fl-istess ġurnata tal-

Emenda talartikolu 8 talAtt prinċipali.
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elezzjoni għall-Membri tal-Parlament Ewropew li
ssir skont l-Att dwar Elezzjonijiet għall-Parlament
Ewropew;
(b) il-kunsilliera kollha li jkunu qed
jokkupaw il-kariga tagħhom, minnufih wara lpubblikazzjoni tar-riżultat tal-elezzjoni talkunsilliera li tkun saret fil-11 ta’ April, 2015,
għandhom, ukoll jekk dawn ġew eletti f’elezzjoni
barra minn dik li saret fil-11 ta’ April, 2015,
jibqgħu fil-kariga tagħhom sakemm issir elezzjoni
oħra tal-kunsillieri skont dan il-proviso;
(ċ) meta f’xi ħin qabel ma tinżamm
elezzjoni tal-kunsilliera fl-2019 jiġi xolt kunsill
lokali, għandha tinżamm elezzjoni tal-kunsilliera
fil-lokalità ta’ dak il-kunsill hekk xolt qabel l-2019
minkejja d-dispożizzjonijiet tal-paragrafu (a) ta’
dan il-proviso:";
ġej:

(ċ)

it-tieni proviso tiegħu għandu jiġi sostitwit b’dan li

"Iżda wkoll il-Prim Ministru jista’ jipposponi l-elezzjoni
tal-Kunsilli Lokali jew l-elezzjoni tal-kunsilliera li tkun ser
issir wara li jkun xolja Kunsill Lokali b’perjodu ta’ mhux
aktar minn sena jekk matul dak il-perjodu tkun ser issir
elezzjoni għall-Membri tal-Parlament Ewropew, l-Elezzjoni
Ġenerali jew referendum, u dan unikament sabiex lelezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali jkunu jistgħu jsiru fl-istess
ġurnata tal-elezzjoni għall-Membri tal-Parlament Ewropew
jew l-Elezzjoni Ġenerali.
Emenda talartikolu 32 talAtt prinċipali.

ġej:

3.

L-artikolu 32 tal-Att prinċipali għandu jiġi emendat kif

(a)
fil-paragrafu (ċ) tas-subartikolu (1) tiegħu, minflok
il-kliem "ta’ membru parlamentari:" għandhom jidħlu l-kliem
"ta’ membru parlamentari.", u l-proviso tiegħu għandu jiġi
mħassar; u
(b) minnufih wara s-subartikolu (1) tiegħu għandu
jiżdied is-subartikolu ġdid li ġej:
Kap. 318.

"(1A) L-onorarju tas-Sindku għandu jkun
meqjus bħala dħul għall-finijiet tal-Att dwar isSigurtà Soċjali:
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Iżda, is-Sindku jista’ jagħżel li dak l-onorarju
ma jkunx meqjus bħala dħul għall-finijiet tal-Att
dwar is-Sigurtà Soċjali u dik l-għażla tista’ tiġi
eżerċitata wkoll b’referenza għal żmien li jippreċedi
d-dħul fis-seħħ ta’ dan is-subartikolu u wkoll jekk
fiż-żmien meta tiġi eżerċitata l-għażla l-persuna li
teżerċitaha ma tkunx għadha tokkupa l-kariga ta’
Sindku.".
ġej:

4.

L-artikolu 44 tal-Att prinċipali għandu jiġi emendat kif

Emenda talartikolu 44 talAtt prinċipali.

(a)
in-nota marġinali tiegħu għandha tiġi sostitwita bilkliem li ġej "Dħul tal-pubbliku għal-laqgħat u xandir fuq linternet."; u
(b) fis-subartikolu (1) tiegħu, minnufih wara l-kliem
"miftuħa għall-pubbliku" għandu jiżdied il-kliem "u għandha
tiġi mxandra fuq l-internet b’mod awdjoviżiv fuq is-sit
elettroniku tal-Kunsill".
5. Fis-subartikolu (6) tal-artikolu 47A tal-Att prinċipali, ilkliem "erba’ snin" għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem "ħames snin" u
minflok il-kliem "ħames persuni eletti." għandhom jidħlu l-kliem
"ħames persuni eletti:" u minnufih wara għandu jiżdied dan il-proviso
ġdid li ġej:

Emenda talartikolu 47A talAtt prinċipali.

"Iżda l-elezzjonijiet tal-Kumitati Amministrattivi talkomunitajiet għandhom, kemm jista’ jkun possibbli, isiru flistess ġurnata bħal dik tal-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali u
d-dispożizzjonijiet tal-ewwel proviso tas-subartikolu (1) talartikolu 8 għandhom mutatis mutandis japplikaw għallKumitati Amministrattivi.".
6. Fis-subartikolu (2) tal-artikolu 72 tal-Att prinċipali, ilkliem "sal-Għaxar Skeda" għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem "sadDisa’ Skeda".

Emenda talartikolu 72 talAtt prinċipali.

7. L-Għaxar Skeda li tinsab mal-Att prinċipali għandha
titħassar.

Tħassir talGħaxar Skeda
tal-Att
prinċipali.
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Mgħoddi mill-Kamra tad-Deputati fis-Seduta Nru 338 tad-9 ta’
Diċembru, 2015.

ANĠLU FARRUGIA
Speaker

RAYMOND SCICLUNA
Skrivan tal-Kamra tad-Deputati

