Mellieħa

KUNSILL LOKALI MELLIEĦA
126, Triq il-Mitħna l-Ġdida,
Mellieħa
IS-SEBA’ KUNSILL
20 ta’ Lulju 2016

Is-Sittin Seduta tas-Seba’ Kunsill Lokali Mellieħa se ssir nhar it-Tnejn 25 ta’ Lulju 2016 fis7.00pm, fl-indirizz t’hawn fuq.
AĠENDA
1.

Qari u korrezzjoni tal-minuti

2.

Materji mqajma mill-minuti

3.

Korrispondenza

4.

Skedi ta’ Xiri u Ħlasijiet

5.

Tħejjijiet għal Jum il-Kunsill 2016 u mozzjoni dwar l-għoti ta’ onorefiċenzi.

6.

Tħejjijiet għall-Iljieli Melleħin 2016

7.

Sejħa għall-offerti Nru. 8/2016 - Iddisinjar, Tqassim u Stampar tan-Newsletter tal-Kunsill flimkien malMagazin għat-Tfal u Servizz ta’ Illegar ta’ Dokumenti
Materji oħra

Carmel Debono
Segretarju Eżekuttiv
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MOZZJONI
5.

Mozzjoni mressqa mis-Sindku J. Buttigieg u ssekondata mill-Kunsillier E. Bartolo li tgħid:
“Billi fis-seduta tal-Kunsill tat-23 ta’ Awissu 1999, twaqqfu l-onorefiċenzi ta’ “Ġieħ il-Mellieħa” u
“Rikonoxximent il-Mellieħa” sabiex jingħataw lil dawk il-persuni jew organizzazzjonijiet li jkunu
iddistingwew ruħhom b’eċċellenza f`xi qasam li permezz tagħhom ikunu ta’ eżempju għal ħaddieħor jew
għollew l-isem tal-lokalita`;
Billi tressqu diversi nominazzjonijiet li saru skont il-kriterji stabbiliti, illi baqgħu eliġibbli minn snin
preċedenti u oħrajn li daħlu wara s-sejħa li għalqet fil-15 ta’ Ġunju 2016, liema nominazzjonijiet ġew
evalwati mill-Bord ta’ Rakkomandazzjoni sabiex jiġu stabbiliti l-merti tagħhom; u
Billi l-kriterji dwar in-numru ta’ onorefiċenzi jistabilixxu li l-unur tal-“Ġieħ” għandu jingħata lil mhux
iktar minn persuna / organizzazzjoni waħda”; u
Billi l-unur tar-“Rikonoxximent” jista’ jingħata lil mhux iktar minn tliet persuni u/jew
organizzazzjonijiet;
Billi fis-seduta tal-Kunsill tat-22 ta’ Lulju 2015 il-Kunsill iddeċieda li għandu jingħata għarfien uffiċjali
għal xi kontribut partikulari, permezz ta’ l-unur “Apprezzament il-Mellieħa”;
Il-Kunsill jirriżolvi li l-onorefiċenzi “Ġieħ il-Mellieħa” għandhom jingħataw lil:
 Professur Stephen Calleya – Akkademiku;
filwaqt illi l-persuni li ġejjin għandhom jingħataw l-unur “Rikonoxximent il-Mellieħa” għandhom ikunu:
• Is-Sur Anthony Borg - Surmast;
• Is-Sur Wayne Borg St John - Sportiv; u
• Is-Sur Joseph Cutajar – Amministrazzjoni fl-Isports.
Il-Kunsill jirriżolvi wkoll li għandu jingħata l-unur “Apprezzament il-Mellieħa” lil:
• L-Arċipriet Joe Caruana – Restawr tax-xbieha tal-Madonna tal-Mellieħa.
Il-Kunsill jirriżolvi wkoll illi l-medalji u l-insinji, flimkien mad-dokumenti relattivi, għandhom jiġu
ppreżentati waqt serata organizzata apposta nhar il-Ħamis 28 ta’ Lulju 2018.”.

John Buttigieg
Proponent
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Emvin Bartolo
Sekondant

