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1  ISEM  

1.1 L-Għaqda tissejjaħ: Għaqda Pensjonanti Telemalta / Maltacom 

/ GO li f'dan lIstatut tissejjaħ l-Għaqda.  

 

2 GĦANIJIET  

2.1 L-Għaqda hi organizzazzjoni filantropika u apolitika.  

2.2 L-għanijiet tal-Għaqda huma li,  

(i) torganizza attivitajiet soċjali, kulturali u edukattivi għall-

membri;  

(ii) iżżomm kuntatti mal-GO bl-iskop li l-membri jkunu 

jistgħu,  

(a) jieħdu parti wkoll f'attivitajiet soċjali, kulturali u 

edukattivi organizzati mill-GO;  

(b) jibbenefikaw minn benefiċċji mogħtija mill-GO 

għall-interess tal-membri.  

(iii) toħloq u tgħożż solidarjetà bejn il-membri tal-Għaqda, u 

bejn dawn il-membri u l-impjegati tal-GO.  

 

3 SĦUBIJA  

3.1 Is-sħubija hija miftuħa għal kull min rtira mill-kumpanija, inkella 

għandu pensjoni mis-Sigurtà Soċjali jew/u mit-Teżor basta, 

f’kull każ, ikollu servizz kontinwu ta' mhux inqas minn għaxar 

(10) snin qabel ma jkun irtira minn waħda mill-kumpaniji li 

jiffurmaw l-Għaqda. Il konjuġi/sħab leġittimi ikunu 

awtomatikament imsieħbin bħala membri ma’ l-Għaqda..  

3.2 Ebda membru ma jista' jiġi meqjus responsabbli personalment 

għal xi dejn tal-Għaqda li l-infiq tiegħu ikun awtorizzat qabel.  



3.3 Kull xogħol tal-Għaqda jiġi offrut u jsir fuq bażi volontarju u 

ħadd ma jista' jieħu ħlas għax-xogħol li jagħmel, iżda jista' jitlob 

lura u jirċievi dawk l-ispejjeż li jkun għamel minn butu fil-qadi 

tad-dmirijiet li jkunu ġew approvati u mogħtija lilu mill-Kunsill bi 

skop li jmexxi 'l quddiem l-għanijiet tal-Għaqda. 

 

4 KONFERENZA ĠENERALI  

4.1 Il-Konferenza Ġenerali hija l-ogħola awtorità tal-Għaqda.  

4.2 Konferenza Ġenerali Annwali għandha ssir bejn April u Ġunju, 

u titmexxa skont aġenda approvata mill-Kunsill.  

4.3 L-Aġenda tinkludi dawn is-suġġetti:  

Indirizz mill-President  

Qari u approvazzjoni tal-Minuti tal-aħħar Konferenza 

Rapport fuq attivitajiet ta' matul l-aħħar sena kalendarja  

Rapport Finanzjarju  

Mozzjonijiet 

4.4 Meta jkun meħtieġ l-Aġenda tinkludi wkoll:  

Ħatra ta' tliet Tellers biex imexxu l-elezzjoni  

Elezzjoni tal-membri tal-Kunsill  

Ħatra ta' Awdituri  

Emendi għall-Istatut  

4.5 Il-Kunsill ikollu l-obbligu li jlaqqa' Konferenza Ġenerali Speċjali 

kull meta,  

(i) mhux inqas minn għoxrin (20) membru jitolbu lill-Kunsill 

biex issir tali Konferenza għal xi raġuni/jiet li tagħhom 

iridu jissottomettu dettalji bil-miktub fit-talba tagħhom lill-

Kunsill;  



(ii) mhux inqas minn ħamsin (50) membru jagħmlu talba 

bil-miktub lill-Kunsill għat-tneħħija ta' xi uffiċjal jew 

membru tiegħu;  

(iii) il-Kunsill ikollu bżonn jiddiskuti suġġett/i ta' importanza 

jew/u ta' interess għall-Għaqda;  

(iv) titressaq mozzjoni għax-xoljiment tal-Għaqda skont Art 

10. 

4.6 L-Aġenda ta' kull Konferenza Ġenerali, kemm Annwali kif ukoll 

Speċjali, għandha titqassam lill-membri mhux aktar tard minn 

tliet ġimgħat qabel id-data tal-Konferenza Ġenerali.  

4.7 Il-Kunsill għandu d-dritt li jressaq kwalunkwe mozzjoni li jidhirlu 

li hija ta' natura urġenti u speċjali sa tmiem il-Konferenza 

mingħajr is-soltu avviż.  

4.8 Kull meta ssir sejħa għal Konferenza Ġenarali li l-Aġenda 

tagħha tinkludi mozzjonijet, emendi għall-Istatut u 

nominazzjonijiet għall-elezzjoni tal-membri tal-Kunsill, dawn 

għandhom jaslu għand is-Segretarju tal-Għaqda mill-inqas 

ġimgħa qabel id-data tal-Konferenza Ġenerali.  

4.9 Il-kworum għal Konferenza Ġenerali ikun ta' ħamsin (50) 

membru li jinkludu lill-membri u l-uffiċjali tal-Kunsill. Jekk ma 

jkunx hemm kworum sa ħmistax (15)-il minuta wara l-ħin tal-

laqgħa, ix-xogħol tal-Konferenza jkun jista' jsir bil-membri 

preżenti. Fil-każ li l-Aġenda tinkludi emendi fl-Istatut il-kworum 

irid ikun skont Art 4.10.  

4.10 F'każ ta' emendi fl-Istatut in-numru ta' membri preżenti tul il-ħin 

kollu li jsiru dawn l-emendi u jittieħdu l-voti, ma jistax ikun inqas 

minn sittin (60) membru inklużi l-membri u l-uffiċjali tal-Kunsill 

preżenti fil-laqgħa iżda jekk ma jkunx hemm attendenza 

biżżejjed biex jintlħaq dal-kworum, allura l-kworum ikun dak 

skont Art 4.9 



4.11 L-emendi fl-Istatut ma jgħaddux kemm-il darba fil-votazzjoni ma 

jkunx hemm maġġoranza ta' voti favur mhux inqas minn żewġ 

terzi tal-membri preżenti.  

 

5 ELEZZJONIJIET  

5.1 Membri tal-Għaqda li jkunu jservu fuq kunsilli jew kumitati ta' 

għaqda, jew għaqdiet oħra tal-pensjonanti, jistgħu biss jiġu 

eletti biex iservu fuq il-Kunsill tal-Għaqda bl-approvazzjoni tal-

Konferenza Ġenerali meta fiha jiġu nomonati dawn il-membri 

bħala kandidati għall-Kunsill. Għal dan il-għan dawn il-membri 

kandidati hekk indikati jkunu jridu jiddikjaraw bil-miktub il-ħatra 

tagħhom fuq il-kumitat/i jew kunsill/i oħra ta' għaqdiet tal- 

pensjonanti. Din id-dikjarazzjoni trid tiġi preżentata man-

nominazzjoni tagħhom bħala kandidati għall-Kunsill.  

5.2 Dawk il-membri li jaċċettaw li jservu fuq il-Kunsill bħala uffiċjali 

jew membri għandhom jiġu nominati minn membru u sekondati 

minn membru ieħor tal-Għaqda, liema nominazzjoni għandha 

ssir bil-miktub u għandha tasal għand is-Segretarju tal-Għaqda 

mhux aktar tard minn ġimgħa qabel id-data tal-Konferenza 

Ġenerali skont Art 4.8. Il-kandidat hekk nominat irid jiddikjara 

fuq l-istess nominazzjoni li hu jaċċetta li jservi fuq il-Kunsill jekk 

jiġi elett, waqt li jagħmel id-dikjarazzjoni mitluba minnu f'Art 5.1. 

jekk ikun il-każ  

5.3 Qabel kull elezzjoni jiġu nominati u aċċettati b'kunsens ta' 

maġġoranza sempliċi tlett (3) membri minn dawk preżenti fil-

Konferenza Ġenerali biex iservu ta' Tellers ħa imexxu l-

elezzjoni/jiet. Ma jistgħux jiġu nominati Tellers dawk li jkunu 

membri jew uffiċjali tal-Kunsill eżistenti kif ukoll dawk li jkunu 

nominati bħala kandidati.  

5.4 Fil-każ li f'votazzjoni f'Konferenza Ġenerali jkun hemm 

kandidati li jġibu l-istess għadd ta' voti u ma jkunx hemm post 

għalihom kollha fil-Kunsill, allura terġa' ssir votazzjoni għal 



dawn biss. Ir-riżultat jistabbilixxi l-preferenza ta' liema mill-

kandidati għandu jsib postu l-ewwel fil-Kunsill.  

5.5 Jekk ikun hemm kandidati oħra bl-istess numru ta' voti iżda 

mhux eletti, issir ukoll elezzjoni bejn dawn il-kandidati bl-iskop li 

jekk tinqala' vakanza fil-Kunsill din timtela immedjatament skont 

l-ordni tal-voti finali.  

 

6 ĦATRA TAL-UFFIĊJALI TAL-KUNSILL  

6.1 Fl-ewwel laqgħa tal-Kunsill, li għandha ssir mhux aktar tard 

mill-ewwel Tnejn tax-xahar ta’ wara li jsiru l-elezzjonijiet, il-

Kunsill jaħtar l-uffiċjali b'kunsens. F'każ ta' nuqqas ta' qbil isiru 

nominazzjonijiet u jittieħed vot sigriet. L-uffiċjali tal-Kunsill ikunu 

kif ġej:  

6.1.1 President: Jippresiedi fuq kull laqgħa tal-Kunsill u f'kull 

Konferenza Ġenerali.  

6.1.2 Viċi President: Jgħin lill-President u jaġixxi floku fl-assenza 

tiegħu u fuq Kumitat li jorganizza l-attivitajiet tal-Għaqda.  

6.1.3 Segretarju: Iżomm il-minuti tal-laqgħat tal-Kunsill u ta' kull 

Konferenza Ġenerali. Jieħu ħsieb il-korrispondenza. Ilesti 

Rapport Annwali fuq l-attivitajiet tal-Għaqda u jissottomettih lill-

Konferenza Ġenerali Annwali. Jieħu ħsieb ir-relazzjonijiet 

pubbliċi.  

6.1.4 Assistent Segretarju: Jgħin lis-Segretarju u jaġixxi floku fl-

assenza tiegħu  

6.1.5 Teżorier: Jamministra l-finanzi tal-Għaqda skont direttivi tal-

Kunsill, u jieħu ħsieb il-kontribuzzjonijiet tal-membri, depożiti u 

ħruġ ta' flus mill-bank. Jieħu ħsieb il-ħlas ta' kontijiet. Iżomm 

kotba tad-dħul u ħruġ ta' flus. Iżomm reġistru tal-imseħbin 

kollha tal-Għaqda kif ukoll ta' dawk li jattendu għall-attivitajiet 

tal-Għaqda. Iżomm inventarju ta' xi proprjetà tal-Għaqda u/jew 

ta' xi affarijiet li jistgħu jiġu fdati lilha. Jissottometti lill-Kunsill il-

karta ta' bilanċ ivverifikata mill-Awdituri li turi l-qagħda fattwali 



finanzjarja fil-31 ta' Diċembru ta' kull sena. Jippreżenta Rapport 

Finanzjarju fil-Konferenza Ġenarali Annwali. Jassigura li kull 

dokument li għandu x'jaqsam ma' dħul jew ħruġ ta' flus, jew xi 

proprjetà tal-Għaqda, ikollu l-firma oriġinali tiegħu.  

6.1.6 Assistent Teżorier: Jgħin lit-Teżorier u jaġixxi floku fl-assenza 

tiegħu  

6.2 L-uffiċjali u l-membri tal-Kunsill jibqgħu jservu għal sentejn 

sakemm ma titressaqx mozzjoni f'xi Konferenza Ġenerali biex 

jitneħħa xi membru jew uffiċjal u din il-mozzjoni tiġi approvata 

mil-Laqagħa.  

6.3 Kull uffiċjal u membru tal-Kunsill irid isegwi d-direttivi maħruġa 

mill-Kunsill skont l-għanijet tal-Għaqda.  

6.4 Fil-każ ta' vakanza fil-kariga ta' wieħed jew aktar mill-uffiċjali 

ewlenin tal-Kunsill, tali vakanza timtela mill-assistent/i 

tiegħu/tagħhom, jew Viċi, sa ma tasal l-elezzjoni li tkun tmiss. 

Vakanzi li joħolqu nuqqas fin-numru preskritt ta' membri tal-

Kunsill, jimtlew minn dawk l-imseħbin kandidati li fl-aħħar 

elezzjoni jkunu ġabu l-aktar voti fost dawk li ma ġewx eletti. Fin-

nuqqas ta' dan, il-Kunsill jista' jikkooptja membri tal-Għaqda 

biex ipoġġu fuq il-Kunsill sakemm issir elezzjoni u tali membri 

jkollhom id-dritt għall-vot. 

 

7 KUNSILL  

7.1 It-tmexxija ġenerali u t-twettiq tal-għanijiet tal-Għaqda huma 

f'idejn il-Kunsill. Il-kworum tal-Kunsill ikun ta' Ħamsa (5). Fin-

nuqqas ta' Kworum il-laqgħa titħassar.  

7.2 Il-Kunsill ikun kompost mill-uffiċjali msemmija taħt Art 6 u tlett 

(3) membri oħra.  

7.3 Il-Kunsill għandu dritt jaħtar Konsulent Legali, Direttur Spiritwali 

u Presidenti Onorarji. Jista', meta jħoss il-ħtieġa, jaħtar kumitati 

komposti minn membri ta' listess Kunsill u membri oħra tal-



Għaqda bil-ħsieb li dawn jorganizzaw attivitajiet partikolari 

għall-membri kollha, jew attivitajiet oħra approvati mill-Kunsill.  

7.4 Sakemm ikun possibbli, il-Kunsill jiltaqa' darba fix-xahar, jew 

aktar spiss jekk ikun hemm il-ħtieġa skont id-deċiżjoni tal-

President u/jew tas-Segretarju, jew fuq talba ta' mhux inqas 

minn ħames (5) membri/uffiċjali tal-Kunsill.  

7.5 Uffiċjal jew membru tal-Kunsill li jonqos milli jattendi l-laqgħat 

għal tliet darbiet konsekuttivi mingħajr raġuni valida, jitneħħa 

mill-kariga tiegħu fuq ordni bil-miktub tal-Kunsill.   

7.6 L-amministrazzjoni tal-fondi taqa' taħt il-ġurisdizzjoni tal-Kunsill. 

Il-fondi għandhom jintużaw biss biex jitwettqu l-għanijiet tal-

Għaqda kif spjegat f'dan lIstatut.  

7.7 Ebda nuqqas jew difett fil-kwalifika, f'elezzjoni jew għażla ta' 

kull membru tal-Kunsill, ma għandu jitqies li jinvalida ħidma jew 

deċiżjoni tal-Kunsill. Hekk ukoll, post battal fil-Kunsill ma jagħtix 

lok biex tiġi diskussa xi ħidma jew deċiżjoni tal-Kunsill li tkun 

saret jew ittieħdet f'tali ċirkostanza.  

7.8 L-interpretazzjoni tal-Istatut tingħata biss mill-Kunsill 

7.9 Il-punti kollha li jitqajmu fil-laqgħat tal-Kunsill, meta ma jkunx 

hemm kunsens, jiġu deċiżi b'maġġoranza sempliċi tal-voti tal-

membri preżenti. Jekk membru jitlob li jittieħed vot sigriet, isir 

hekk. F'każ ta' voti ndaqs il-President huwa obbligat li juża l-

casting vote barra l-vot oriġinali tiegħu.  

 

8 FINANZI  

8.1 Il-kont/ijiet tal-Għaqda fil-Bank/Banek ikun/u f'isem l-Għaqda, u 

l-bankiera tal-Għaqda jkunu dawk approvati mill-Kunsill minn 

żmien għal żmien.  

8.2 Il-kontijiet tal-Għaqda jiġu verifikati minn żewġ Awdituri 

mseħbin li ma jkunux membri tal-Kunsill, maħtura kull sentejn 

fil-Konferenza Ġenerali Annwali li fiha tinżamm l-elezzjoni.  



L-Awdituri jkollhom id-dritt u l-obbligu li jagħmlu kull stħarriġ ma' 

kulħadd skond il-ħtieġa tal-każ, biex jissottomettu rapport 

komplet lill-Kunsill. Għal dan il-għan l-Awdituri jrid ikollhom 

aċċess liberu għall-kotba tal-kontijiet u għal kull dokument ieħor 

li jista' jkollu x'jaqsam mal-flus jew proprjetà tal-Għaqda.  

 

9 DIXXIPLINA  

9.1 Ir-regolamenti tal-Għaqda, miġbura f'dan l-Istatut, japplikaw 

indaqs għall-membri u uffiċjali kollha tal-Għaqda. F'dan ir-

rigward il-Kunsill għandu s-setgħa li jissospendi jew ineħħi minn 

sħubija jew kariga kwalunkwe membru jew uffiċjal li l-imġiba 

tiegħu tkun meqjusa mill-Kunsill bħala kontra l-ġid jew interess 

u/jew kontra l-għanijiet tal-Għaqda. Dan isir wara li l-Kunsill 

ikun ta kull opportunità lill-membru partikolari biex jispjega l-

imġiba tiegħu. Membri hekk sospiżi jew imkeċċija skont 

deċiżjoni tal-Kunsill, ikollhom dritt jappellaw għall-Konferenza 

Ġenerali Annwali, jew għal Konferenza Speċjali li tissejjaħ 

apposta, kontra din id-deċiżjoni tal-Kunsill għal sentenza finali li 

tinġieb għall-voti u li tkun torbot il partijiet involuti bil-

maġġoranza ta' voti li jkunu miksuba.  

 

10 XOLJIMENT  

10.1 Fil-każ li b'xi mod titressaq mozzjoni jew riżoluzzjoni 

ssekondata, kif suppost, għax-xoljiment tal-Ghaqda, il-Kunsill 

għandu jsegwi id-dispożizzjoni ta' Art 4.5 (iv) u jlaqqa' 

Konferenza Ġenerali Speċjali b'das-suġġett fuq l-Aġenda u tiġi 

mħabbra b'ċirkolari mibgħuta lill-membri kollha u li għandha 

taslilhom mhux aktar tard minn ġimagħtejn qabel id-data tal-

konferenza.  

10.2 Għal din il-Konferenza il-kworum u l-votazzjoni jkunu l-istess 

bħal meta jsiru emendi għall-Istatut f'Konferenza Ġenerali skont 

Art 4.10 u 4.11, iżda jekk għal dil-Konferenza ma jkunx hemm 

attendenza biżżejjed biex tilħaq dal-kworum, allura l-kworum 



ikun dak skont Art 4.9 u r-riżoluzzjoni tgħaddi meta tikseb 

maġġoranza sempliċi ta' voti.  

10.3 Jekk ir-riżoluzzjoni għax-xoljiment tiġi approvata, il-flus u l-

proprjetà li tkun fadlilha l-Għaqda, jingħataw lil xi għaqda jew 

għaqdiet li l-għanijiet tagħhom huma karitatevoli u verament 

ikunu fil-bżonn ta' għajnuna. 

 

11  LINGWA 

11.1 It-test Malti ta' dan l-Istatut huwa t-test li jorbot legalment. 

 

 

Approvat illum fil-Konferenza Ġenerali Annwali tas-17 ta’ Mejju 2018  

Dan l-Istatut beda jseħħ fl-10 ta' Diċembru 1996 meta ġie approvat 

f'laqgħa ġenerali straordinarja ġewwa l-Istitut Kattoliku, il-Furjana.  

Ġie rivedut:  

fit-22 ta' April 1999,  

fit-3 ta' April 2001,  

fiz-19 ta' Mejju 2009 u  

fl-14 ta’ Mejju 2015  

fis-17 ta’ Mejju 2018 

L-Għaqda hija affiljata mal-Kunsill Nazzjonali tal-Anzjani  


