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MEMO 11/2016
SERVIZZI TAL-GĦAQDIET MUŻIKALI TAL-LOKAL
Id-Dipartiment għall-Gvern Lokali qiegħed jagħmel referenza għall-komunikat maħruġ
mill-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali sabiex fl-attivitajiet kulturali li jsiru mil-Kunsilli Lokali, fejn ikun
hemm ħtieġa ta’ servizz mużikali kemm jista’ jkun għandkom tagħmlu użu mis-servizzi tal-għaqdiet
mużikali tal-lokal qabel wieħed jirrikorri għal servizzi li jistgħu jingħataw minn individwi oħra.
Din hija inizjattiva tajba sabiex il-Kunsill Lokali jkun qed jgħin kemm jista’ jkun lill-għaqdiet mużikali
tal-lokal li matul is-sena joffru tagħlim bla ħlas lir-residenti alljievi tagħhom u wkoll biex il-banda
tradizzjonali tingħata rikonoxximent għal ħidma volontarja li twettaq fis-soċjetà Maltija.
Id-Dipartiment jaqbel li l-baned Maltin joffru kwintetti, youth bands, banda żgħira ta’ tletin element, u
dan ifisser li l-prezz mitlub ikun adattat skont in-numru ta’ bandisti mitluba.
Id-Dipartiment jaqbel li l-pagamenti għal dawn it-tip ta’ servizzi m’għandhomx jitqiesu bħala
donazzjoni u l-Kunsill Lokali għandu dejjem jitlob invoice u rċevuta fiskali għal kull servizz
li jingħata. Barra minn hekk, qed jiġi wkoll enfasizzat li l-Kunsill Lokali għandu dejjem jara li
l-prezzijiet ikkwotati għal dan it-tip ta’ servizzi jkunu raġonevoli u fl-eventwalità li l-Kunsill Lokali
jikseb iktar minn kwotazzjoni waħda, l-għaqda mużikali tal-lokalità involuta tista’ tingħatha d-dritt
tal-ewwel rifjut, sakemm ikun hemm raġunijiet validi.
Kull proċess għandu jkun konformi mar-regolamenti finanzjarji u l-Kunsill Lokali għandu jevalwa
l-qagħda finanzjarja tiegħu skont l-obbligi li tippermettilu l-liġi u l-prijoritajiet tal-istess lokal.
Dan id-Dipartiment jaqbel mad-direzzjoni mogħtija mill-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali u mat-talba
tal-Assoċjazzjoni Nazzjonali tas-Segretarji Eżekuttivi tal-Kunsilli Lokali u Reġjuni.
Kopja ta’ dan il-komunikat qiegħda tintbagħat lill-Uffiċju tal-Awditur Ġenerali.
Grazzi tal-koperazzjoni tagħkom.
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