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1.

1.1

Għan
Din iċ-Ċirkulari qed tinħareġ biex tiggwida lill-Kunsilli Lokali u Reġjonali dwar ilproċess involut fl-applikazzjoni għall-Amministrazzjoni ta’ Proprjeta’ Pubblika
(devoluzzjoni).
L-għan prinċipali huwa li tali proċess ikun wieħed strutturat u effettiv.

2.

Ir-Rwol tad-Diviżjoni

2.1 Id-Direttorat għall-Istrateġija u Implimentazzjoni ta’ Policy ħadem bi sħiħ sabiex
jiffaċilita’ l-proċess involut qabel ma l-Kunsilli Lokali u Reġjonali jkunu jistgħu jibgħatu
l-applikazzjoni lill-Awtorita’ ta’ l-Artijiet.
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2.2 Wara diversi laqgħat mal-Awtorita’ ta’ l-Artijiet, kif ukoll konsultazzjoni nterna ġie
emendat id-dokument tal-Policy dwar id-Devoluzzjoni Lokali li permezz tiegħu il-Kunsilli
jkunu jistgħu jissottomettu applikazzjonijiet sabiex tiġi amministrata proprjeta’ pubblika
(Appendiċi I).
2.3 Il-Policy emendata ħolqot ukoll il-bżonn li jsir tibdil fil-proċess involut kif ukoll li titfassal
mill-ġdid il-Formola ta’ l-Applikazzjoni (Appendiċi II)

3.

L-Applikazzjoni

3.1 Il-Kunsilli Reġjonali u dawk Lokali li jixtiequ japplikaw biex jamministraw xi Proprjeta’
Pubblika skont il-kriterji stabbiliti fil-Policy għandhom jagħmlu dan permezz talapplikazzjoni msemmija hawn fuq. Huwa ferm importanti li timtela’ l-informazzjoni
kollha rikjesta u jiġu sottomessi d-dokumenti kollha mitluba fl-applikazzjoni (fejn
applikabbli).
3.2 Il-Minuti fejn il-Kunsill ikun approva li ssir it-talba biex jamministra din il-propjeta’
għandhom ikunu ċari u anke jinkludu l-ispiża involuta li se jkun qed jiffinanzja l-Kunsill.
3.3 L-applikazzjonijiet jintlaqgħu biss fuq id-dokument anness u għandhom jintbgħatu biss
permezz ta’ email fuq l-indirizz elettroniku app.localgov@gov.mt
3.4 Talbiet għal kjarifiki jew għal aktar informazzjoni għandhom ukoll jintbagħtu biss permezz
ta’ email fuq l-indirizz elettroniku app.localgov@gov.mt

4.

Talbiet għall-Embellishment

4.1 Talbiet għall-approvazzjoni ta’ embellishment fuq propjeta’ pubblika li mhux devoluta (lKunsill m’għandux titlu) minkejja li xorta se jibqgħu jiġu pproċessati mit-Taqsima talMoniteraġġ u Sapport, xorta jridu l-ewwel jiġu riferuti lil dan id-Direttorat.
4.2 Kunsill Reġjonali jew Lokali għandhom jissottometti t-talba għall-approvazzjoni
msemmija hawn fuq permezz ta’ email, pero’ xorta għandhom jiġu mehmuża mat-talba ddokumenti rikjesti f’Artiklu 5 ta’ l- formula ta’ l-Applikazzjoni (App II). Għaldaqstant
tali formula ta’ applikazzjoni m’hemmx il-ħtieġa li timtela’.
3.6 Din it-talba għandha wkoll tintbgħat biss permezz ta’ email fuq l-indirizz elettroniku
app.localgov@gov.mt u jiġi indikat li tali talba tirrigwardja approvazzjoni rigward
Embellishment (tisbieħ) fuq proprjeta’ pubblika.
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Marisa Pisani (iffirmata)
Direttur (Gvern Lokali) Strateġija u Implimentazzjoni ta’ Policy
Mehmuża: Appendiċi 1: Policy dwar id-Devoluzzjoni Lokali
Appendiċi 2: Formula ta‘ Applikazzjoni
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Direttur Generali (Gvern Lokali)
Direttur għall-Gvern Lokali (Moniteraġġ u Sapport)
Direttur (Finance and Procurement Compliance)
President, Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali
President, Assoċjazzjoni Nazzjonali tas-Segretarji Eżekuttivi tal-Kunsilli Lokali u Reġjuni
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