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Rapport ta’ Ħidma Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali
April – Ġunju 2019
Introduzzjoni
Matul it-tieni kwart ta’ din is-sena saru l-Elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali, wieħed ma jistax ma jirreferix
għall-fatt li din kienet l-ewwel sena fejn saru l-Elezzjonijiet ta’ tminja u sittin lokalita’ f’ daqqa. Apparti
dan kollu wieħed ma jistax ma jsemmix l-impenn li kienet għaddejja bih l-Assoċjazzjoni biex tkun ta’
assistenza għal kull Kumitatt Reġjonali jew Kunsill Lokali biex tiġi implimentat r-Riforma għall-Gvern
Lokali. Rajna l-introduzzjoni ta’ din ir-Riforma nhar l-Erbgħa 24 t’ April 2019.
Minkejja l-impenniji kollja li kienu għaddejjin b’ rabta mal-elezzjonijiet. L-Assoċjazzjoni ma naqsitx li
tkompli taħdem fuq inizjattivi ġodda favur Kunsilli Lokali aħjar. Bosta minn dawn l-inizjattivi ser issir
referenza għalihom aktar ‘l quddiem f’ dan ir-rapport.

Taħriġ għall-Membri Eletti nhar is-Sibt 14 ta’ Settembru 2019
L-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali b’ kollaborazzjoni mad-Diviżjoni għall-Gvern Lokali kif ukoll mal-Uffiċju talAwditur Ġenerali ser jiġi organizzat taħriġ għall-Membri Eletti. Dan it-taħriġ ser jingħata minn Awdituri
tal-organizazzjoni CIPFA.
L-Assoċjazzjoni flimkien mal-partijiet ikkonċernati għaddejin bil-pjanijiet biex dan it-taħriġ ikun possibbli.
Saħansitra, qegħdin naraw il-possibilita’ li dan it-taħriġ apparti li jingħata ċertifikat ta’ attendenza lil kull
parteċipant ser naraw biex ikun anki akkreditat biex ikun jista’ jgħodd bħala parti minn taħriġ li wieħed
ikun jirrikjedi biex jagħmel il-Continous Professional Development fil-karriera tiegħu.
L-iskop ta’ dan it-taħriġ huwa li jkun ta’ għodda siewja fil-ħidma tal-Kunsilli Lokali l-ġodda. Dan huwa ferm
importanti anki fid-dawl li ġew eletti numru ta’ Kunsilliera ġodda u li għalihom il-ħidma fil-Kunsill Lokali
ser tkun waħda ġdida.
Għaldaqstant, l-Assoċjazzjoni ser tkun qed tnidi d-dettalji ta’ dan it-taħriġ waqt konferenza għall-istampa
li ser tiġi organizzata nhar l-Erbgħa, 24 ta’ Lulju 2019. Wara din id-data l-Assoċjazzjoni tkun qed tilqa’ rreġistrazzjonijiet.

Laqgħa Plenarja il-Ġimgħa 25 t’ Ottubru u s-Sibt 26 t’ Ottubru 2019
L-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali għaddeja bil-pjanijiet tagħha biex issir l-ewwel Laqgħa Plenarja fuq jumejn
ġewwa Malta. Apparti li din ser tkun l-ewwel laqgħa Plenarja għall-Kunsilli l-ġodda ser tkun ukoll ta’
opportunita’ li Sindki, Kunsilliera u Segretarji Eżekuttivi Għawdxin jattendu għal-laqgħa fuq jumejn ġewwa
Malta.
L-Assoċjazzjoni qed tfassal l-Aġenda li ser tkun ippubblikata fl-ewwel ġimgħat tal-Lulju. It-tema tal-ewwl
parti tal-laqgħa ser tkun il-Ħidma tal-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali flimkien ma’ dik tal-Kumitatti Reġjonali.
Din il-parti ser tkun qed tagħti ħarsa lejn ix-xogħol li qed isir u dak li mistenni jsir. Apparti minnhekk lAssoċjazzjoni ser tieħu din l-opportunita’ biex tnidi l-viżjoni l-ġdida flimkien mal-pjan strateġiku li lpg. 2

Assoċjazzjoni ser tkun qed taħdem fuqu matul il-ħames snin li ġejjin. Dan il-pjan ser ikun imfassal wara llaqgħat li ser ikunu saru bejn l-Assoċjazzjoni u Kunsilli Lokali fuq bażi individwali.
It-tieni sessjoni huwa pjanat li jingħata taħriġ li jippromovi governanza tajba, finanzi sostenibbli u l-impenn
u r-responsabilita’ li ġib magħha l-ħajja pubblika. Bħal issa l-Assoċjazzjoni għaddeja b’ ħidma kontinwja
biex jitfassal dan it-taħriġ u li jkun ukoll jista’ jingħata ċertifikat ta’ attendenza għal dawk li jipparteċipaw.
Il-Plenarja ser tiġi konkluża b’ workshops li l-għan tagħhom ser ikun li jingħata ċans lil kulħadd biex jagħti
l-opinjoni u jressaq is-suġġerimenti tiegħu.
Reġistrazzjonijiet għal din il-laqgħa huma mistennija li jibdew lejn l-aħħar ta’ Lulju.

Laqgħat mal-Kunsilli Lokali
L-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali mill-ewwel ftit jiem wara l-Elezzjonijiet, l-Assoċjazzjoni minnufih fasslet
skeda tal-laqgħat li ser ikunu qegħdin jibdew minn Lulju ma’ kull Kunsill Lokali individwali. L-iskop ta’ dawn
il-Laqgħat huwa li l-Membri Eletti flimkien mas-Segretarji Eżekuttivi jintroduċu lill-Kunsilli Lokali l-ġdid malAssoċjazzjoni kif ukoll l-Assoċjazzjoni tati merħba lill-Kunsilli Lokali l-ġodda. Apparti minn hekk f’ dawnillaqgħat huwa mistenni wkoll li ssir ukoll introduzzjoni tax-xogħol u l-irwol tal-Assoċjazzjoni kif ukoll ilKunsill jingħata ċ-ċans li jiżviluppa ideat u proposti sabiex l-Assoċjazzjoni taħdem fuqhom u jkunu inklużi
fil-pjan strateġiku tal-Assoċjazzjoni.
Huwa mistenni li sa’ nofs Awwissu, l-Assoċjazzjoni tkun iltaqgħet mal-Kunsilli Lokali li jiffurmaw ir-Reġjun
Tramuntana, ir-Reġjun Ċentrali u r-Reġjun Għawdex.

Laqgħat tal-Eżekuttiv
Bejn l-1 ta’ Jannar 2019 u l-30 ta’ Ġunju 2019 fit-tmien legislatura inżammu tnax-il laqgħa.
Numru
Laqgħa

tal-

Data
Laqgħa

Laqgħa Nu. 16

10/01/2019

Laqgħa Nu. 17

31/01/2019

Laqgħa Nu. 18

28/02/2019

Laqgħa Nu. 19

25/03/2019

Laqgħa Nu. 20

24/04/2019

Laqgħa Nu. 21

21/05/2019

Laqgħa Nu. 22

20/06/2019

L-attendenza għal dawn il-Laqgħat kienet hekk kif indikata;
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tal-

Eżekuttiv

Kariga

Preżenti

Assenti
ġustifikazzjoni

b’ Assenti

Mario Fava

President

6

0

0

Samuel Azzopardi

Viċi
President 4
Internazzjonali

2

0

Paul Farrugia

Viċi
President 5
Nazzjonali

1

0

Michael Fenech Adami

Membru

6

0

0

Jesmond Aquilina

Membru

5

1

0

Anthony Mifsud

Membru

5

1

0

Mark Grech

Membru

5

1

0

Graziella Galea

Membru

4

2

0

Joesph Cordina

Membru

1

5

0

L-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali tagħmel referenza għall-ittra preżentata mis-Segretarju Eżekuttiv waqt ilLaqgħa tal-Eżekuttiv Nu. 22 fejn permezz ta’ din l-ittra ġabet għall-attenzjoni tal-President talAssoċjazzjoni li s-Sur Joseph Cordina kien assenti għal aktar minn terz tal-laqgħat li saru matul l-ewwel
sitt xhur tas-sena 2019. Is-Segretarju Eżekuttiv talab lill-President sabiex l-Eżekuttiv jiddeċiedi jekk il-post
is-Sur Joseph Cordina, Membru tal-Eżekuttiv, għandux jiġi dikjarat vakant. Fuq proposta tal-President,
l-Eżekuttiv qabel li n-nuqqas ta’ attendenza tas-Sur Cordina kienet ġustifikata u għaldaqstant il-post
m’għandux jiġi iddikjarat vakant.

Temi li ħadmet fuqhom l-Assoċjazzjoni
• Ftehim Kollettiv tal-Ħaddiema Klerikali assenjati mal-Kunsilli Lokali
L-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali għada għaddejja bil-laqgħat mal-partijiet ikkonċernati sabiex jiġi konkluż
dan il-ftehim. L-Assoċjazzjoni żammet dejjem f’ moħħha l-ġid komuni tal-ħaddiema u ħadmet fl-aħjar
interess tagħhom. Għaldaqstant nemmnu li dan il-ftehim għandu jkun ta’ inċentiv u motivazzjoni għallħaddiema.
Il-ftehim mistenni li jkun konkluż sa Ottubru 2019.
• Ftehim Kollettiv tas-Segretarji Eżekuttivi
Dan il-ftehim għadu fi stadju preliminari, l-Assoċjazzjoni tħares ‘l quddiem biex flmkien mal-ANSEK, ilUHM u d-Diviżjoni għall-Gvern Lokali jitfassal ftehim li jimmerita l-irwol u r-responsabilitajiet taspg. 4

Segretarju Eżekuttiv. Filwaqt li jitwaqqaf ukoll qafas ta’ proċeduri anki dawk dixxipplinarji sabiex il-livell
tal-irwol tas-Segretarju Eżekuttiv iżomm i jtejjeb l-livell tiegħu.
L-Assoċjazzjoni temmen li biex Kunsill Lokali jkun suċċess, l-amministrattiv flimkien mal-politiku
għandhom jaħdmu id f’ id għall-ġid komuni tar-residenti. Għaldaqstant ma ssib l-ebda diffikulta’ li
tirrikonoxxi t-tajjeb li jsir minn diversi Segretarji Eżekuttivi.
• Bus Shelters
L-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali kienet strumentali sabiex tkun holqa ta’ komunikazzjoni bejn il-kuntrattur
u l-Kunsilli Lokali. L-għan huwa li l-Assoċjazzjoni permezz ta’ Bus
Shelters adekwati madwar il-lokalitajiet tippromovi l-użu ta’
transport pubbliku fost ir-residenti. Tajjeb li wieħed jgħid li hemm
numru kbir ta’ applikazzjonijiet għall-Bus Shelters ġodda filwaqt li qed
tkompli tiġi trattata b’ effiċjenza l-manutenzjoni ta’ Bus Shelters
eżistenti. L-Assoċjazzjoni qed iżżomm komunikazzjoni kontinwa
kemm mal-Kunsilli Lokali kkonċernati kif ukoll mal-kuntrattur.
• Masters fil-Governanza (MQF 7)
B’sodisfazzjoni, l-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali tikkonferma li wara s-suċċess talewwel tnedija ta’ dan il-kors, ser ikun hemm opportunita’ oħra biex lejn
Settembru jibda grupp ieħor. L-Assoċjazzjoni għaddejja u qiegħed tkun ukoll
f’ komunikazzjoni mal-istituzzjoni biex dejjem titjieb il-kwalita’ u r-relevanza
tas-suġġetti magħlma. L-Assoċjazzjoni ser tkompli tiffinanzja parti minn dan ilprogramm akkademiku.

• Ftehim dwar Kontroll ta’ Ħammiem fil-Lokalitajiet
L-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali kompliet bil-laqgħat mal-partijiet ikkonċernati fosthom il-Ministeru talAmbjent u s-Segretrajat għad-Drittijiet tal-Annimali. Saru wkoll laqgħat ma’ NGO li flimkien kien hemm
qbil li wieħed jirriduċi dan l-inkonvenjent permezz ta’ għalf li
jingħata lill-ħamiem u li dan jgħin biex dawn ma jirripproduċux
aktar. L-Assoċjazzjoni Kunsili Lokali waqfet is-sejħa tal-offerti li kien
hemm miftuħa sabiex tkun tista’ issib l-aħjar mod possibbli u l-aktar
uman biex jittnaqqas dan l-inkonvinjent. L-Assoċjazzjoni Kunsilli
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Lokali ser tassigura li l-partijiet kollha ikkonċernati inkluż NGOs u Ministeri ikunu favur il-proċess
magħżul.
• Immaniġġjar tal-Iskart
L-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali flimkien mad-Diviżjoni għall-Gvern Lokali u l-Ministeru tal-Ambjent
għaddejjin b’ laqgħat kontinwi biex jiġu mfassla bl-aħjar mod possibbli miżuri fil-qafas tal-Pjan talImmaniġjar tal-Iskart. Fost il-punti ewlwnin qed ikun diskuss il-ġbir tal-iskart fuq bażi Reġjonali. LAssoċjazzjoni qed taħdem biex din it-transizzjoni tkun waħda mill-inqas kumplessa u għaldaqstant ser
tassigura li jkun hemm l-assistenza meħtieġa lill-Kumitatti Reġjonali kif ukoll lill-Kunsilli Lokali.
L-Assoċjazzjoni talbet ukoll lill-Kumitatti Reġjonali biex
jikkonsultaw mas-Sindki, Kunsilliera u Segretarji
Eżekuttivi biex tinġabar l-informazzjoni kollha ta’ kull
lokalita’ kif ukoll rispons li jista’ jkun hemm mill-Kunsill
Lokali rispettiv. L-għan ta’ dan huwa li jkun hemm linvolviment tal-partijiet kollha kkonċernati fit-tfassil talimplimentazzjoni ta’ din il-miżura.
•

ADMIN4ALL
L-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali ser tkun qed tkompli ddiskussjonijiet mal-organizazzjoni IOM sabiex jibda jiġi
implimentat il-proġett ADMIN4ALL. Peress li kien hemm
l-Elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali, l-Assoċjazzjoni ser tkun
qed terġa’ tibgħat stedina għall-Kunsilli Lokali li huma
interessati li jipparteċipaw. Il-proġett ser ikun ibbażat
biex jagħti aktar għarfien lill-ħaddiema tal-Kunsilli Lokali
li ħafna drabi jgħatu servizz lir-residenti li mhumiex
Maltin.

•

Local Integration Charter

L-Assoċjazzjoni kompliet ukoll il-laqgħat f’ dan il-qasam kif ukoll marret lilhinn
mill-punt ta’ tluq ta’ dan il-proġett u saħansitra kkordinat laqgħat ma’ Identity
Malta sabiex il-Kunsilli Lokali jibda jkollhom l-informazzjoni fuq imigranti li
qed jgħixu fil-lokalita’, tal-inqas l-indirizz postali. Din l-informazzjoni tkun ta’
benefiċju għall-Kunsill Lokali biex jikkomunika aħjar mar-residenti kif ukoll
ikunu jistgħu jiġu inklużi f’ inizjattivi u attivitajiet imtella’ mill-Kunsill Lokali.
Il-laqgħat ikomplu fil-ġimgħat li ġejjin.
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•

Inizjattiva MCCF 2019

L-Assoċjazzjoni għat-tielet sena reġgħet nidiet l-iskema fejn tħeġġeġ lill-Membri tal-Kunsill Lokali,
Segretarji Eżekuttivi u ħaddiema sabiex jikkontribbwixxu €2.33 fix-xhar li titnaqqas mill-Onorarja jew
Salarju. L-Assoċjazzjoni tinkoraġġixxi aktar parteċipazzjoni f’ din l-inizjattiva.
• Heritage Malta – Skema Passaport għall-Kbar
Matul it-tieni kwart tas-sena 2019, l-Assoċjazzjoni bdiet
komunikazzjoni ma’ Heritage Malta sabiex il-Kunsilli Lokali
jkunu jistgħu jikkontribbwixxu għat-tnedija u limplimentazzjoni tal-iskema iffinanzjata minn Heritage
Malta, il-Passaport tal-Kbar. B’ sodisfazzjoni l-Assoċjazzjoni
tikkonferma li ftit jiem biss wara t-tnedija tal-iskema, ilKunsilli Lokali kollha ikkonfermaw il-parteċipazzjaoni
tagħhom f’ din l-inizjattiva. Wara biss ftit ġimgħat daħlu
aktar minn 10,000 reġistrazzjoni.
L-Assoċjazzjoni flimkien ma’ Heritage Malta ser tkun qed
tirrikonoxxi l-aktar tliet Kunsilli Lokali li ġabru
reġistrazzjonijiet fl-ewwel 100 ġurnata mittnedija tal-iskema.
• Online Permitting System and Right of Way
L-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali kompliet b’ laqgħat kontinwi malpartijiet ikkonċernati sabiex tkun tista’ tibda tikkonkludi fuq din issistema. Lejn l-aħħar ta’ Ġunju, l-Assoċjazzjoni talbet lill-Kunsilli Lokali
jipparteċipaw billi jissottomettu r-rispons tagħhom għal survey fuq listess suġġett. B’ sodisfazzjoni, l-Assoċjazzjoni txtieq tirrimarka li f’
inqas minn ġimgħa ħadmet biex kull Kunsill Lokali jissottometti rrispons. Fil-jiem li ġejjin l-Assoċjazzjoni ser tkun qed taħdem fuq listatistika miġbura.
•

Fondi tal-LESA għall-Attivitajiet Kulturali u Inizjattivi għall-Ġid tal-Komunita’

L-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali ser tkun qed torganizza Seminar għas-Sindki u s-Segretarji
Eżekuttivi nhar il-Ħamis, 11 ta’ Lulju kif ukoll ieħor għall-Kunsilli Lokali Għawdxin biex
jiġu spjegati l-proċeduri u l-linji gwida tal-Fond għall-attivitajiet u inizjattiv soċjali u
kulturali. F’ dawn is-seminars ser jitqassam ukoll l-ammont ta’ fondi eliġibbli li kull
Kunsill Lokali / Reġjun huwa intitolat għalih.
L-Assoċjazzjoni ħasbet ukoll li jkun hemm preżentazzjonijiet biex jgħinu lill-Kunsilli Lokali jaħsbu u jfasslu
inizjattivi innovattivi.
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•

Data Management System

l-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali qed taħdem biex sa l-aħħar tas-sena 2019, l-Assoċjazzjoni itejjeb l-livell talamministrazzjoni permezz ta’ sistema diġitali li biha ser tkun qed topera. L-iskop ta’ dan kien biex jiżdied
il-livell ta’ effiċjenza kif ukoll għandha tkun ta’ asisstenza biex tinġabar l-informazzjoni u jiġu kumpilati
rapporti bl-aktar mod effiċjenti.
L-Assoċjazzjoni ser tkun qed taħdem ukoll biex reġistrazzjonijiet mill-Kunsilli Lokali għall-Seminars,
attivitajiet u inizjattivi oħra isiru online.
• Rinovar fil-binja Amministrattiva tal-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali
Matul dawn l-aħħar xhur, l-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali bdiet xogħol biex issir rinovazzjoni kemm fl-uffiċni
kif ukoll fis-sala. L-Assoċjazzjoni issa għaddejja b’ konsultazzjoni mal-Periti kif ukoll mal-ELC sabiex issir
il-manutenzjoni u rinovar fuq il-parti ta’ barra tal-binja u l-parkeġġ.
L-Assoċjazzjoni ħadet l-opportunita’ biex tapplika għall-fondi tal-iskema maħruġa mid-Diviżjoni għallGvern Lokali għall-sistemi ta’ Irrigazzjoni.
• Youth Gruarentee
L-Assoċjazzjoni temmen li kull individwu għandu jingħata opportunita’ u esperjenza biex jidħol fid-dinja
tax-xogħol. Għaldaqstant, l-Assoċjazzjoni applikat biex tati ċans lil waħda mill-parteċipanti tal-programm
Youth Guarantee biex tieħu esperjenza fix-xogħol klerikali.
Minn Lulju huwa mistenni li parteċipant ta’ l-istess skema jingħaqad mat-tim ta’ ħaddiema klerikali talAssoċjazzjoni għal madwar tnax il-ġimgħa.
• Apprentistat mill-MCAST
L-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali tat ukoll opportunita’ lill-studenta mill-MCAST biex tissieħeb fuq
apprentistat biex tgħin fix-xogħol klerikali. L-istudenta hija
mistennija li tagħmel programm ta’ taħriġ fuq bażi ta’ sentejn.

• Video Clip AKL
Matul dawn l-aħħar ġimgħat, l-Assoċjazzjoni ħadmet biex tfassal dokumentarju qasir tax-xogħlijiet talAKL matul dawn l-aħħar sentejn. L-iskop ta’ dan huwa li jagħti stampa tax-xogħol li l-Assoċjazzjoni wetqet
u li qed tippjana li twettaq matul ix-xhur li ġejjin. Dan ser iservi ta’ promozzjoni mal-Membri Eletti lġodda kif ukoll jgħin aħjar biex wieħed jifhem x’ inhi l-funzjoni tal-Assoċjazzjoni.
Dan il-filmat għandu jiġi mnidi waqt il-Laqgħa Plenarja ta’ Ottubru li ġej.
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• Awditjar tas-sena Finanzjarja 2018
Fl-ewwel kwart ta’ din is-sena l-Assoċjazzjoni ħadmet biex tikkonkludi l-awditjar tas-sena finanzjarja
2018. L-Assoċjazzjoni issottomettit id-dokumenti kollha meħtieġa sad-dati stipulati.
L-Assoċjazzjoni kellha laqgħa wkoll mal-Awditur Ġenerali kif ukoll mal-Awdituri li għamlu l-awditjar talAssoċjazzjoni peress li kien hemm xi punti msemmija fil-Management Letter u li ma kienux relevanti.
•

Data Protection Officer

F’ Mejju, l-Assoċjazzjoni waqfet is-servizz ta’ DPO li kienet qed
tgħati lil għadd ta’ Reġjuni u Kunsilli Lokali. Kif kienu infurmati sa
mill-bidu nett, l-Assoċjazzjoni kienet ser toffri dan is-servizz sa laħħar ta’ Mejju sabiex ir-Reġjuni/ Kunsilli Lokali rispettivi setgħu
jieħdu l-passi neċessarji sabiex jappuntaw DPO.
L-Assoċjazzjoni offriet dan is-servizz lil żewġ Reġjuni u u 32 Kunsill
Lokali

•
Mental First Aid
Matul ix-xhar ta’ Mejju, xhar iddedikat għall-għrfien fuq issaħħa mentali, l-Assoċjazzjoni ħadet ħsieb li tirrikonoxxi din
l-importanza u toffri lil kull Kunsill Lokali bi prezz issusidjat,
taħriġ mogħti minn Richmond Foundation li jitratta ssuġġett kumpless tal-Mental First Aid.
L-Assoċjazzjoni temmen li taħriġ simili huwa importanti
ferm anki indirettament għall-operat tal-Kunsill Lokali.
Membri eletti, Segretarji Eżekuttiv u ħaddiema għandhom
kuntatt dirett kemm ma’ persuni fuq il-post tax-xogħol kif
ukoll mar-residenti għaldaqstant, l-Assoċjazzjoni temmen li
għandha tiġi ofrutta l-għodda u l-għarfien kollu neċessarju sabiex wieħed ikun jaf jindirizza sitwazzjonijiet
simili.
•

Binja tinxtel Ħamra

Matul ix-xhar ta’ Ġunju, l-Assoċjazzjoni xegħlet il-bija amministrattiva ġewwa l-Marsa b’ dawl ta’ kulur
aħmar. Din inxtegħlet bbiex titqajjem kuxjenza favur l-għoti tad-demm.
L-Assoċjazzjoni ħadet ħsieb li tiġbor ukoll lil dawk il-Kunsilli Lokali li xtaqu jissieħbu f’ din l-inizjattiva. B’
sodisfazzjoni, mal-Assoċjazzjoni ingħaqqdu tmintax-il Kunsill Lokali u Reġjuni.
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•

Aġġornamenti tal-paġna tal-Facebook tal-Assoċjazzjoni

Għall-ewwel darba, l-Assoċjazzjoni ħadet ħsieb li matul l-Elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali żżomm il-paġna
ta’ Facebook aġġornata kemm bir-riżultati kif ukoll bl-andament skond kif kien irapurtat millKummissarju Elettorali.
Minn ħin għall-ħin l-Assoċjazzjoni qed tara wkoll li tikkomunika ċirkulari importanti, avvenimenti,
inizjattivi u laqgħat pemezz tal-paġna ta’ Facebook.
Tajjeb li wieħed jinnota li fi żmien ftit ġimgħat l-paġna tal-Facebook tal-Assoċjazzjoni żiedet l-udjenza b’
madwar 1000 persuna.
•

Konsultazzjoni organizzata mill-ERA rigward il-proposti li jitrattaw single-use plastic

L-Assoċjazzjoni ipparteċipat waqt konsultazzjoni rigward il-miżuri li ser propsti biex jitnaqqas l-użu ta’
single-use plastic. Waqt din is-sessjoni, l-Assoċjazzjoni semmiet l-inizjattiva li ħadet biex ‘l fuq minn 40
Kunsill Lokali jingħaqdu mal-Assoċjazzjoni u jipprojbixxu l-użu tal-bżieżaq waqt attivitajiet pubbliċi
organizzati fil-lokalitajiet rispettivi.
•

EEA grant

L- Assoċjazzjoni attendiet għall-ewwel laqgħa tal-Board dwar il-proġett EEA Grant. Dan fid-dawl li lAssoċjazzjoni hija waħda mill-entitajiet li qed tikkollabora mad-Diviżjoni għall-Gvern Lokali biex jiġi
implimentat dan il-proġett. Dawn il-laqgħat għadhom fi stadju preliminari u li ftit ftit ser iwasslu għallimplimentazzjoni ta’ dan il-proġett li jippromovi governanza tajba u inizjattivi li jtejbu l-livell ta’ ħajja
tar-resident.
•

Re-Branding tal-Assoċjazzjoni

L-Assoċjazzjoni bdiet proċess ta’ re-branding tal-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali. Dawn id-diskussjonijiet
għadhom fi stadji preliminari u l-ewwel tibdiliet mistennija li jiġu mnedija lejn Ottubru 2019.
F’ dawn l-aħħar ġimgħat, l-Assoċjazzjoni iddisinjat diversi materjal pubbliċitarju li jippromovi l-inizjatti li
l-Assoċjazzjoni qiegħda tagħmel flimkien ma’ diversi Kunsilli Lokali.
•

Pjan Strateġiku għall-ħames snin li ġejjin

Fl-aħħar mill-aħħar l-Assoċjazzjoni mhix ser taħdem biss fuq il-viżwal tal-Assoċjazzjoni imma ser tara
wkoll li ser jitfassal pajn strateġiku għall-ħames snin li ġejjin. Dan il-pjan ser jitfassal wara li l-Assoċjazzjoni
ser tkun iltaqgħet mal-Kunsilli Lokali kollha b’ mod indiviwali u kif ukoll ser ikun ibbażat anki fuq
prijoritajiet nazzjonali. Dan il-pjan ser ikun mibni fuq prinċipji importnati bħalma huma dawk ambjentali,
integrazzjoni, spazji miftuħa u innovazzjoni.
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Konklużjoni
Hekk kif jindika anki dan ir-rapport, minkejja li kienu għaddejjin l-Elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali u kull
kandidat inkluż Membri tal-Eżekuttiv li kkontestaw ukoll l-istess elezzjonijiet, il-ħidma tal-Assoċjazzjoni
ma waqfitx anzi soktat b’ aktar impenn biex anki tkun preparata biex tilqa’ l-Membri eletti ġodda. Lakbar sfida għall-Assoċjazzjoni għat-tliet xhur li ġejjin ser tkun biex ikun hemm laqgħat individwali ma’
kull Kunsill Lokali kif ukoll it-tfassil tal-pjan strateġiku għas-snin 2020 – 2025.
Dawn l-isfidi l-Assoċjazzjoni ser tilqagħhom biex permezz tagħhom tkabbar l-operat tagħha u b’ aktar
effiċjenza tkun tista’ tibda timplimenta dak li jkun tfassal. L-isfidi mhumiex żgħar, anki fid-dawl li ħafna
mill-Membri Eletti tal-Kunsilli Lokali huma pjuttost ġodda fix-xena tal-Kunsilli Lokali għaldaqstant, lewwel mira ser tkun li kemm jista’ jkun filwaqt li ntejbu l-livell ta’ Membri li kienu diġa parti mill-Kunsilli
Lokali fix-xhur li għaddew, ngħatu l-opportunita’ lill-Membri Eletti l-ġodda biex jifhmu l-operat u lħtiġijiet tal-Kunsilli Lokali.
L-Assoċjazzjoni temmen li bl-impenn ta’ kull wieħed u waħda minna, kemm jekk Presidenti Reġjonali,
Membri Eletti kif ukoll Segretarji Eżekuttivi u ħaddiema nistgħu naslu biex nagħtu lir-residenti servizz
eċċezzjonali, wara kollox dan kif mistħoq lil kull resident anki għall-fatt li aħna responsabbli mill-fondi
pubbliċi.

Mario Fava
President
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