
STQARRIJA MINISTERJALI MILL-MINISTRU GĦALL-ĠUSTIZZJA, KULTURA 

U GVERN LOKALI DWAR RAPPORT TAL-KUMMISSJONI PERMANENTI 

KONTRA L-KORRUZZJONI 

 

Sur President, 

  

Matul din il-leġiżlatura jiena diġà ppreżentajt seba’  rapporti wara investigazzjonijiet tal-

Kummissjoni Permanenti kontra l-Korruzzjoni. Ippreżentajt dawn ir-rapporti għaliex għandna 

Kummissjoni li qed taħdem, tiffunzjona u li tajnieha l-għodda kollha li kellha bżonn. 

 

Biex naraw meta kienet l-aħħar darba li kien ġie ppreżentat rapport tal-Kummisjoni 

Permanenti kontra l-Korruzzjoni qabel il-bidla fil-Gvern irridu mmorru lura għat-3 ta’ 

Novembru 2008, kważi għaxar snin ilu.  

 

Dan mhux b’kumbinazzjoni għaliex meta ngħatajna l-fiduċja tal-poplu f’Marzu tal-2013 

sibna Kummissjoni ma taħdimx.  Il-Kummissjoni l-ġdida li twaqqfet f’din il-leġiżlatura, wara 

qbil bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra, sabet ma’ wiċċha 11-il investigazzjoni pendenti, wirt tal-

Kummissjoni ta’ qabel.   

 

Illum qiegħed nippreżenta rapport ieħor tal-Kummissjoni kontra l-Korruzzjoni u, tenut kont 

il-konklużjonijiet tagħha, deherli li jkun aħjar jekk nagħmel ukoll stqarrija ministerjali fl-

ewwel opportunità li kelli in vista ta’ impenji li għamilt barra l-pajjiż. 

 

Dan ir-rapport jirrigwarda investigazzjoni fuq uffiċjal mal-Assoċjazzjoni dwar il-Kunsilli 

Lokali, li ai termini tal-artiklu 37(3) tal-Att dwar il-Kunsilli Lokali u r-regolamenti 363.06 

tgawdi awtonomija mill-Gvern tal-ġurnata. 

 

L-uffiċjal inkarigat kien beda jaqdi d-doveri tiegħu mal-Assoċjazzjoni dwar il-Kunsilli Lokali 

fil-funzjoni ta’ Segretarju Eżekuttiv b’effett mill-1 ta’ Lulju, 2007. Sussegwentement, fl-1 ta’ 

Ġunju, 2013 ġie ffirmat kuntratt bejn l-Assoċjazzjoni tal-Kunsill Lokali u dan l-uffiċjal biex 

dan l-uffiċjal isir advisor part time tal-Assoċjazzjoni. Qed nippubblika dan il-kuntratt, anke 

biex nippreċiża li, kuntrarjament għal dak li ntqal minn xi xhieda matul l-investigazzjoni, is-

Sur Magro  ma kienx fuq pożizzjoni ta’ person of trust tal-Gvern. 

 

Il-post ta’ Segretarju Eżekuttiv eventwalment imtela minn persuna oħra. 



 

Il-Kummissjoni kontra l-Korruzzjoni f’dan ir-rapport tikkonkludi li waqt li ma jirriżultalhiex 

li għaddew xi flus, hija moralment konvinta li din il-persuna, li hija s-Sur Jimmy Magro, 

talbet il-flus meta tender dwar proġett marbut mal-iskart kien għadu qed jiġi ġġudikat. 

 

Jidher ukoll li l-każ ġara f’xi żmien bejn Lulju u Awissu, 2014. 

 

Min-naħa tiegħi rrid ninforma lil din il-Kamra li ninsab informat li l-fatti ġraw kif ġej: 

 

F’nofs is-sena 2015 id-Direttur Ġenerali tal-Programmi ta’ Fondi mill-UE bagħat għall-

investigazzjoni lid-Dipartiment tal-Awditjar Intern u Investigazzjonijiet (IAID) 

allegazzonijiet ta’ irregolaritajiet potenzjali mwettqa mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali 

fil-proċess ta’ xiri ta’ magna li tagħmel il-kompost li kienet parti minn proġett imsejjaħ 

SCOW. 

 

Wara li saru l-investigazzjonijiet kollha meħtieġa min-naħa tal-IAID is-sejbiet  intbagħtu lill-

Avukat Ġenerali (skont kif titlob il-liġi li tirregola l-IAID) minħabba li nstabu nuqqasijiet li 

potenzjalment jistgħu jkunu kriminali fin-natura tagħhom. F’Diċembru li għadda l-Avukat 

Ġenerali  għadda l-każ lill-Economic Crimes Unit tal-Pulizija li min-naħa tagħhom bdew l-

investigazzjonijiet li għadhom għaddejjin. 

 

Matul l-investigazzjonijiet tal-IAID irriżultawlhom ukoll allegazzjonijiet ta’ attentat ta’ 

korruzzjoni li l-IAID tat gwida biex jiġu riferuti lill-Kummissjoni Permanenti kontra l-

Korruzzjoni u għalhekk sar dan ir-rapport.  

 

Issa li r-rapport ta’ din il-Kummissjoni tlesta, ġie ppreżentat u se npoġġih fuq il-Mejda tal-

Kamra, se jkun qed jieħu l-passi kollha li jitolbu r-regolamenti tad-dixxiplina tal-

Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku b’seħħ immedjat, apparti l-azzjoni li diġà ħa l-Avukat 

Ġenerali. 

 


