MINUTI
Laqgħa b’urġenza tal-Kunsill Lokali Il-Munxar
IT-TMIEN LEĠISLATURA

Laqgħa Numru 33
L-Erbgħa 2 ta’ Ġunju 2021
Il-Kunsill Lokali Il-Munxar ħa sehem f’laqgħa b’urġenza online permezz ta’
Microsoft Teams® nhar l-Erbgħa 2 ta’ Ġunju 2021 fis-6.15 ta’ filgħaxija. Din illaqgħa, li kienet qed tixxandar ukoll live fuq il-website tal-Kunsill, saret b’dan ilmezz minħabba s-sitwazzjoni preżenti tal-imxija tal-virus COVID-19 u skont iddirettiva numru 7/2020 maħruġa mid-Diviżjoni għall-Gvern Lokali.
PREŻENTI:
Is-Sur Damien Spiteri – Sindku
Is-Sinjura Carmela Parnis – Viċi-Sindku
Is-Sur Mark Busuttil – Kunsillier
Is-Sur Joseph Cauchi – Kunsillier
Is-Sinjura Juliet Attard - Kunsillier
ASSENTI B’APOLOĠIJA (Skont Ordni Permanenti 14A (3)):
UFFIĊJAL PREŻENTI:
Is-Sur Ryan Debrincat – Segretarju Eżekuttiv

Kunsill Lokali Il-Munxar, Triq Profs. Ġuże‘ Aquilina, Il-Munxar, MXR 1012, Għawdex
Tel: 21558755 | Email: munxar.lc@gov.mt | Website: www.munxar.com |
Il-Munxar Local Council

1

Minuti
Is-Sindku s-Sur Damien Spiteri ppresjeda l-laqgħa.
33.1

Qari tal-ittri ta’ apoloġiji;

33.1.1

Il-membri kollha kienu preżenti għal din il-laqgħa, għalhekk ma kienx
hemm ittri ta’ apoloġija.

33.2

Xogħlijiet ta’ restawr tat-Torri tax-Xlendi;

33.2.1

Is-Sindku għarraf lill-membri li hekk kif deċiż f’laqgħa preċedenti, ilKunsill ippubblika s-sejħa għall-offerti u ħatar il-bord tal-evalwazzjoni
għax-xogħlijiet ta’ restawr fuq ġewwa tat-Torri tax-Xlendi. Issottomissjonijiet tal-offerti għalqu nhar il-25 ta’ Mejju 2021.

33.2.2

Is-Sindku għarraf lill-membri li hekk kif il-bord tal-evalwazzjoni, li hu kien
ic-chairman tiegħu, beda jeżamina l-unika sottomissjoni li daħlet, ġie a
konoxxenza li l-kuntrattur kellu key expert minnhom li jiġi l-kuġin ta’
wieħed mill-ġenituri tiegħu u għalhekk ħass li għandu jiddikjara kunflitt
u jirtira mill-kariga ta’ chairman ta’ dan il-board. Huwa qal li għalkemm
ir-relazzjoni familjari ma titqiesx bħala parentela diretta tiegħu u
għalkemm huwa bħala chairman tal-bord ma jkollux vot f’dan il-bord,
xorta waħda jixtieq li jirtira mill-bord tal-evalwazzjoni ta’ din is-sejħa
għall-offerti u għalhekk ippropona li jinħatar chairman ġdid minn fost ilmembri tal-Kunsill.

33.2.3

Wara diskussjoni dwar dan, kien hemm qbil mill-membri tal-Kunsill
sabiex il-Kunsillier Mark Busuttil jinħatar chairman tal-bord talevalwazzjoni għal din is-sejħa għall-offerti.

33.3

Tmiem tal-Laqgħa u data tas-seduta li jmiss.

33.3.1

Il-laqgħa tal-Kunsill intemmet fis-6.45 ta’ filgħaxija u bi qbil unanimu
ġiet aġġornata għall-Ħamis 22 t’April 2021 fil-5.30 ta’ filgħaxija.
Konfermati illum, il-Ħamis 24 ta’ Ġunju 2021.

IFFIRMATA
Damien Spiteri
Sindku
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IFFIRMATA
Ryan Debrincat
Segretarju Eżekuttiv
2 ta’ Ġunju 2021
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