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Rapport ta’ Ħidma Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali
Jannar – Marzu 2019
Introduzzjoni
L-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali kompliet bl-impennji tagħha matul l-ewwel ftit ġimgħat tas-sena 2019, tat
importanza għall- inizjattivi li bdew matul is-sena 2018 u li kienu għadhom irridu jiġu iffinalizzati. Matul
l-ewwel ftit ġimgħat tas-sena 2019, b’ kontinwita’, b’impenn u b’ pożittivita’ intlaħqu miri li fil-bidu talħidma tal-AKL kienu jidhru bħala viżjoni ideali. L-Assoċjazzjoni irnexxilha tikkonkludi fuq il-ftehim talĦaddiema fuq skemi assenjati mal-Kunsilli Lokali u r-Reġjuni. Għall-ewwel darba madwar 300 ħaddiem
fil-maġġoranza tal-Kunsilli Lokali madwar Malta u Għawdex qed jiġu salvagwardjati permezz ta’ dan ilftehim. Mhux biss il-ħaddiem imma anki l-interessi tal-Kunsilli Lokali qed jiġu wkoll salvagwardjati
permess ta’ dan il-ftehim.
L-Assoċjazzjoni qed tkun proattiva fil-ħidma tagħha anki fid-dawl tar-Riformi proposti għall-Gvern Lokali
sabiex il-Kunsilli kif ukoll ir-Reġjuni jkunu jkollhom sostenn mill-Assoċjazzjoni.

Laqgħa Plenarja 15/16 ta’ Frar 2019
Il-President ta ħarsa lura għas-sena
2018,
fejn
l-Assoċjazzjoni
ħadmet fuq diversi oqsma.
Il-President semma li din ilkonferenza qed tagħlaq sentejn millħatra tiegħu bħala President talAssoċjazzjoni. Semma kif lura flewwel jiem tal-ħidma tiegħu ħaseb li
kelli jagħti l-importanza lil diversi
ilmenti li kienu daħħlu minn Kunsilli
Lokali diversi u anki minn Membri talKunsilli. Liema ilmenti kienu akkumulaw waqt is-snin u li kien qatt għadu ma sar xejn fuqhom. Semma
wkoll li ma kinitx ħaġa faċli li jiġu skedati diversi laqgħat ma’ Ministeri, entitajiet u organizazzjonijiet
diversi biex jiġu trattati dawn l-ilmenti.
L-Assoċjazzjoni marret lil hinn milli tilqa’ biss l-ilmenti u taħdem fuqhom. Imma għarfet ukoll li tkun
proattiva għall-eventawalitajiet oħra li setgħu jinqagħlu, għaldaqstant bdiet ħidma bis-sħiħ biex jitjieb
dak li kien hemm diġa eżistenti filwaqt li jsir żvilupp fejn potenzjalment kien hemm xi jsir biex jitjieb isservizz li l-Assoċjazzjoni toffri lir-Reġjuni u lill-Kunsilli Lokali kif ukoll biex il-Kunsill Lokali dejjem jersaq
aktar viċin ir-resident.
Il-ħidma intensiva li l-Assoċjazzjoni kienet għaddejja biha tul dawn l-aħħar xhur ma kinitx tkun possibbli
mingħajr l-impenn u l-appoġġ tal-kumplament tal-Membri tal-Eżekuttiv. L-Assoċjazzjoni għarfet bis-sħiħ
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li biex tkun f’ pożizzjoni li toffri servizz mill-aqwa, kellha tieħu d-deċiżjonijiet li kien hemm bżonn biex
isir ristrutturar tal-amministrazzjoni tal-Assoċjazzjoni. Permezz ta’ inizjattivi li l-Assoċjazzjoni ħadet,
inkisbu fondi sabiex dan seta’ jsir.
B’ impenn l-Assoċjazzjoni daħlet għall-isfidi li kien hemm bżonn biex jiġi offrut servizz superjuri lill-Kunsilli
Lokali.
Matul is-sena 2018, l-Assoċjazzjoni indirizzat diversi oqsma fosthom; l-immanġjar tal-iskart, il-problemi
u kummenti oħra li ġabet magħha l-introduzzjoni tal-borża organika, permessi maħruġa mill-Kunsilli
Lokali, permessi ta’ imwejjed u s-siġġijiet f’ postijiet pubbliċi, riċiklaġġ ta’ tessuti, GDPR, Tribunali lokali,
integrazzjoni fis-soċjeta’ u ħlasijiet tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma fl-uffiċini tal-Kunsilli Lokali.
Kien hemm ħidma wkoll f’ oqsma partikolari fejn l-Assoċjazzjoni
ħadmet biex issaħħaħ dawn id-diskussjonijiet u ġew imfassla ftehim
biex jorbot dak kollu li l-Assoċjazzjoni rnexxielha tinnegozzja malpartijiet ikkonċernati. Tul dawn l-aħħar xhur; l-Assoċjazzjoni ħadmet
flimkien mal-CWSEF kif ukoll RSSL biex jiġi ffirmat ftehim li jonora xxogħol li jwettqu dawn il-ħaddiema kif ukoll jissalvagwardjaw linteressi tal-Kunsilli Lokali. Ħdimna wkoll mad-Dipartiment tas-Saħħa
u Kurja Primarja fejn ġie mfassal ftehim biex ikun hemm qafas stabbilit
ta’ kif joperaw il-Bereġ.
L-Assoċjazzjoni temmen li għandu jkun hemm investiment fit-taħriġ kemm għall-Membri tal-Kunsilli
Lokali kif ukoll għas-Segretarji u ħaddiema oħra fil-Kunsilli Lokali. Għaldaqstant għarafna li għandu jiġi
mfassal programm fuq livell ta’ Masters (MQF 7) fil-Governanza u l-Immaniġjar. L-Assoċjazzjoni offriet li
tissusidja parti mill-ħlas ta’ dan il-programm.
Il-President semma wkoll li kien hemm ħidma fuq inizjattivi li jgħinu għall-ambjent aħjar. Waħda millinizjattivi kienet li l-Assoċjazzjoni toħloq kuxjenza kontra r-rilaxxar tal-bżieżaq waqt attivitajiet filkommunita’. B’ sodisfazzjon mal-Assoċjazzjoni ingħaqdu madwar erbgħin Kunsill Lokali. Inizjattiva oħra
li tinkoraġġixxi l-użu ta’ transport pubbliku fejn sar titjieb fuq il-Bus Shelters. L-Assoċjazzjoni taħdem u
qiegħda għad-dizpożizzjoni tal-Kunsilli Lokali biex tiffaċilita’ il-proċess li Kunsill jirraporta biex issir
manutenzjoni li trid issir fuq Bus Shelters eżistenti kif ukoll jiġu installati Bus Shelters ġodda.
L-Assoċjazzjoni kompliet bil-ħidma tagħha biex twessa’ is-servizzi offruti minnha kif ukoll dejjem tkun
ta’ assistenza għal kull Reġjun jew Kunsill Lokali. Nifhem li kultant stajna konna ftit esiġenti żżejjed imma
dan kien biss minn sentiment ta’ kemm tkun trid l-affarjiet isiru b’ dedikazzjoni. Argumenti żgur li ma
naqsux imma żgur li l-animu tagħhom kien wieħed ta’ interess komuni, dak li ntejbu dak li sibna u nħallu
Kunsilli Lokali aktar ‘ saħħithom. Għadd fadlina x’ nagħmlu, pero’ b’idi fuq il-kuxjenza nemmen u
sodisfatt li tajna riżultati li waslu għall-bidla pożittiva.
Il-President semma li bdiet sena oħra fejn fil-ġranet li ġejjin ser ikun hemm l-Elezzjonijiet tal-Kunsilli
Lokali, f’ isem l-Assoċjazzjoni jirringrazzja lil kull wieħed u waħda minn dawk preżenti li taw is-servizz
tagħhom fil-lokalita’ filwaqt li ħa l-opportunita’ biex nawguralhom kull suċċess fl-elezzjonijiet li ġejjin
biex flimkien inħarsu ‘l quddiem għal aktar kollaborazzjoni għall-iżjed tiġdid mhux biss dak personali
imma wkoll sabiex titkattar il-fiduċja tan-nies fix-xogħol li nagħmlu li jsir b’ tant saggrifiċċju.
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Laqgħat tal-Eżekuttiv
Bejn l-1 ta’ Jannar 2019 u l-31 ta’ Marzu 2019 fit-tmien legislatura inżammu tnax-il laqgħa.
Numru talLaqgħa

Data talLaqgħa

Laqgħa Nu. 16

10/01/2019

Laqgħa Nu. 17

31/01/2019

Laqgħa Nu. 18

28/02/2019

Laqgħa Nu. 19

25/03/2019

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

Kariga

Preżenti

Assenti b’
ġustifikazzjoni

Assenti

President

4

0

0

Samuel Azzopardi

Viċi President
Internazzjonali

3

1

0

Paul Farrugia

Viċi President
Nazzjonali

3

1

0

Michael Fenech Adami

Membru

4

0

0

Jesmond Aquilina

Membru

3

1

0

Anthony Mifsud

Membru

4

0

0

Mark Grech

Membru

4

0

0

Graziella Galea

Membru

4

0

0

Joesph Cordina

Membru

0

4

0

Mario Fava

pg. 4

Temi li ħadmet fuqhom l-Assoċjazzjoni
L-Assoċjazzjoni kompliet tibni fuq dak li nbeda matul is-sena 2018, rat kif l-inizjattivi li ħadet żviluppaw
f’ proġetti sostenibbli kif ukoll li komplew jissaħħu bi ftehim li sar ma’ Dipartimenti u entitajiet diversi.
L-Assoċjazzjoni tħares ‘l quddiem b’ ottimiżmu lejn Kunsilli Lokali aktar viċin ir-resident u li jgħarfu li
jħadmu governanza aħjar biex jinkiseb suċċess u jsir titjieb fuq dak eżistenti.
•

Ftehim Kollettiv tal-Ħaddiema Klerikali assenjati mal-Kunsilli Lokali

L-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali għaddejja b’komunikazzjoni kemm interna kif ukoll mal-partijiet
ikkonċernati biex dan il-ftehim jiġi konkluż. Ser ikunu qed jitkomplu l-laqgħat fil-ġimgħat li ġejjin wara li
l-UĦM ġabbret ir-responsabbilitajiet ta’ dawn il-ħaddiema biex tkun tista’ tiġi ġġustifikata l-proposta
finanzjarja.
•

Ftehim Kollettiv tas-Segretarji Eżekuttivi

L-Assoċjazzjoni qed ikollha sehem attiv anki fid-diskussjonijiet ta’ dan il-ftehim sabiex jintlaħaq ftehim
bejn il-partijiet. L-Assoċjazzjoni iser tkun qed tagħmel l-osservazzjonijiet, il-proposti u r-riżervi tagħha
sabiex tiggarantixxi l-aħjar għall-Kunsilli Lokali kif ukoll għas-Segretarji Eżekuttivi. L-Assoċjazzjoni
temmen li l-irwol tas-Segretarju Eżekuttiv huwa kruċjali għat-tmexxija tal-Kunsill għaldaqstant ser
tagħmel l-aħjar mod possibbli biex il-pakkett kemm finanzjarju kif ukoll il-benefiċċji u l-kundizzjonijiet
tax-xogħol l-oħra jiggarantixxu li jattiraw u jżommu fil-kariga ħaddiema professjonali.
•

Ftehim dwar il-Bus Shelters
L-Assoċjazzjoni flimkien mal-kumpanija FACES, li magħha l-AKL għadna ftehim privat
qed tingħata kull għajnuna possibbli lill-Kunsilli Lokali biex ikunu jistgħu japplikaw
għall-Bus Shelters ġodda jew jirrapurtaw ħsarat u manutenzjoni fuq Bus Shelters
eżistenti.
L-Assoċjazzjoni rat li kull għajnuna possibbli tiġi offruta lill-Kunsilli Lokali,
għaldaqstant il-kuntrattur ħa ħsieb li jikkordina laqgħat ma’ kull Kunsill Lokali li wera
interess sabiex il-kuntrattur joffri l-assistenza tiegħu.
L-Assoċjazzjoni osservat li matul il-proċess kollu l-Kunsill jibqa’ awtonomu u
għaldaqstant, kienet f’ diskrezzjoni ta’ kull Kunsill Lokali jekk jitlobx li jagħmel użu
mis-servizz offrut mill-kuntrattur.
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•

Masters fil-Governanza (MQF 7)

L-Assoċjazzjoni bi pjaċir tista’ tgħid li għall-ewwel darba li ġie introdott dan il-kors
kien hemm madwar għoxrin applikant li bdew il-kors f’ Jannar 2019.
L-Assoċjazzjoni iissemmi wkoll l-investiment li sar mill-privat biex il-klassi ġiet
attrezzata b’ interactive white board kif ukoll b’ sistema ta’ teleconferencing.
Għaldaqstant, fil-kors setgħu jingħaqdu wkoll studenti minn Għawdex li ma
kellhomx il-ħtieġa li joqgħodu jinżlu Malta biex jattendu għal dawn il-lezzjonijiet.
•

Ftehim dwar Kontroll ta’ Ħammiem fil-Lokalitajiet

L-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali tistqar li għal diversi xhur ijlha tilqa’ ilmenti minn Kunsilli Lokali varji li
ovjament dawn qed iwasslu leħen ir-resident, bil-problema ta’ inkonvenjenza li qiegħed joħloq ilħamiem li jinġabar fi qtajja’ f’ diversi lokalitajiet f’ żonijiet strateġiċi. Il-Kunsilli Lokali saħansitra għamlu
by law li tippenalizza lil min jinqabad jitma’ lill-ħamiem, dan għaliex kulħadd jaf xi ħsara u inkonvenjent
jinħoloq mill-ħmieġ li jħalli warajh.
L-Assoċjazzjoni ma qablitx ma’ dawk il-Kunsilli Lokali li kienu qed jeliminaw il-ħamiem billi jisparaw
fuqhom, dan għaliex li l-Assoċjazzjoi temmen li dan ma kienx mod ċivili ta’ kif wieħed jirisolvi din ilproblema. Għaldaqstant, l-Assoċjazzjoni kienet infurmata li d-Dipartiment tas-Saħħa kien ħareġ sejħa
għall-offerti biex jibda tiġi kontrollata din il-problema. Kien hawnhekk li l-Assoċjazzjoni bdiet
komunikazzjoni ma’ l-istess Dipartiment fejn wara diversi ġimgħat ta’ stennija ġejna infurmati li s-sejħa
kienet ġiet irtirata minħabba ċirkustanzi li ma kienx
hemm kontroll fuqhom.
Għaldaqstant, l-Assoċjazzjoni għal darb’ oħra għarfet
li l-Kunsilli Lokali ser jerġgħu jitħallew mingħajr
assistenza biex jirrisolvu l-problema u d-diversi
ilmenti li ta’ kulljum jidħlu minn resident li qegħdin
jiġu affettwati. L-Assoċjazzjoni kellha taħdiet anki
mas-Supretendet tas-Saħħa Pubblika fejn anki ġie
diskuss l-Cabinet Memo 171 XIII 27/12/2017. Liema
Memo tirreferi għall-ħsara li issir mill-ħmieġ talħamiem u li jista’ jikkawża mard. L-għan kien li jsir assesjar tas-sitwazzjoni li jiġu suġġeriti miżuri biex
jikkontrollaw is-sitwazzjoni. L-istess kommunikat jitkellem dwar ir-risku fuq is-saħħa tal-bniedem. Anki
minn studji li saru fl-2010 ġewwa Madrid fi Spanja sabu li 70% tal-ħamiem kien infettat b’ mard li jista’
jikkawża infezzjonijiet, filwaqt li kien hemm ukoll anki li qed iġorr mard bħas-Salmonella.
Wara li kien hemm studju ta’ metodi differenti li bih jista’ jiġi kontrollat dan il-ħamiem, ġie suġġerit li
bħala metodu sostenibbli jintuża l-metodu ta’ cage trapping, li kien ukoll l-aktar mod uman li bih jiġi
maqbud il-ħamiem, filwaqt li dan jiġi wkoll msaħħaħ b’ liġi li tipprojbixxi għal kollox li wieħed jitma’ lħamiem f’ postijiet pubbliċi. Kien għalhekk li l-Assoċjazzjoni ħadet l-irwol u r-responsabbilita’ li jista’ jkun
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kull Dipartiment qadt lura li jieħu u toħroġ sejħa għal dan is-servizz biex anki tassiti l-Kunsilli Lokali filproblema li qed jaffaċjaw.
L-Assoċjazzjoni marret oltre minn dak li kien mistenni minnha u saħansira kienet għaddeja f’
diskussjonijiet mal-Ministeru al-Ambjent biex naċċertaw li l-kuntrattur jingħata post fl-Għammieri fejn
ikun jista’ jitfa’ l-ħamiem li jaqbad minn lokalitajiet diversi. Għaldaqstant, s-sejħa li ħarġet l-Assoċjazzjoni
ma tagħtix responsabbilita’ lill-kuntrattur biex jiddisponi minnhom billi jagħti ikel valenuż lill-ħamiem. LAssoċjazzjoni ħadet il-passi kollha neċessarji biex is-sejħa tkun konformi ma’ dak li ġie mifthiem u maqbul
fil-kabinet.
Għaldaqstant, l-Assoċjazzjoni tixtieq tinforma lill-pubbliku li jista’ jkun li ġie miżgwidat b’ xi artikli li
ttellgħu fuq il-midja soċjali li l-Assoċjazzjoni fl-ebda punt ma’ qablet jew iddiskutiet li l-ħamiem li
jinqabad għandu jiġi vvalenat. Fil-jiem li ġejjin l-assoċjazzjoni ser tkun qed tkompli b’ diskussjonijiet
kemm mal-Minsteru tal-Ambjent kif ukoll ma’ għaqdiet favur id-drittijeit tal-annimal biex dan is-servizz
jidħol fis-seħħ filwaqt li wieħed jieħu l-prekawzjonijiet kollha biex ma jkunx hemm ksur tad-drittijiet talannimal. Biss nassiguraw li l-Assoċjazzjoni ħadet il-passi li kienu maqbula bejn l-Awtoritajiet imma li kien
għadu ħadd ma ħa r-responsabbilita’ li joffri s-servizz.
L-Assoċjazzjoni għada għaddeja b’ laqgħat ta’ konsultazzjoni ma’ diversi; entitajiet, organizazzjonijiet kif
ukoll Ministeri biex tikkonkludi bl-aħjar mod possibbli fuq din il-materja.
•

Ħlasijiet ta’ Kontijiet ta’ Dawl u Ilma fil-Kunsilli Lokali

Nhar it-Tnejn, 14 ta’ Jannar 2019, l-Assoċjazzjoni organizzat laqgħa flimkien ma’ rappreżentanti tal-ARMS
biex tiġi ndirizzata l-inizjattiva li ħlasijiet ta’ dawl u ilma fil-Kunsilli Lokali. L-Assoċjazzjoni irnexxilha
tinnegozzja wkoll li l-Kunsill Lokali jingħata 50c għal kull kont li
jitħallas fil-Kunsill Lokali rispettiv.
Il-laqgħat għadhom fi stadju preliminari u jidher li l-akbar
restrizzjoni biex din l-inizjattiva tiġi implimentata ser tkun innuqqas ta’ riżorsi umani biex jagħmlu dan ix-xogħol. LAssoċjazzjoni ser tkun qed tkompli bid-diskussjonijiet meħtieġa
sabiex kemm jista’ jkun is-servizz ikun wieħed mill-aktar
awtomatiku u li jirrikjedi l-inqas ammont possibbli ta’ ħaddiema.
Asspett ieħor li jirrikjedi aktar ħidma u ħsieb hija s-sigurta’ fl-uffiċini tal-Kunsilli Lokali ladarba dawn ser
ikunu qed iżommu aktar flus kontanti.
•

Immaniggjar tal-Iskart

L-Assoċjazzjoni tat s-sehem kollu possibbli biex seta’ jiġi mniedi l-proġett Nazzjonali tal-ġbir tal-borża
organika. L-Assoċjazzjoni kellha wkoll kuntant mal-kuntrattur privat tal-Greenskips li beda jqassam lkontenituri lir-risidenti fil-lokal rispettiv tagħhom. L-Assoċjazzjoni kienet ukoll il-mezz ta’ komunikazzjoni
bejn il-Wasteserve flimkien mal-Ministeru tal-Ambjeneti biex ġew ikkordinati laqgħat individwali ma’
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kull Kunsill Lokali wara biss ftit ġimgħat talintroduzzjoni tal-ġbir tal-borża organika. Dawn illaqgħat kienu strumentali biex kull Kunsill jagħraf
in-nuqqasijiet li hemm f’ dan il-proċess u flimkien
mal-entitajiet ikkonċernati jinsabu soluzzjonijiet
għall-problemi li kienu evidenti fis-sistema
kurrenti.
L-Assoċjazzjoni għaddeja b’ laqgħat li fihom jattendu rappreżentanti mill-Ministeru tal-Ambjent kif ukoll
mad-Direttur mid-Diviżjoni tal-Gvern Lokali sabiex jittkomplu d-diskussjonijiet biex jitfassal pjan ta’
implimentazzjoni għad-dokument ta’ proposti li ħafna minnhom kienu preżentanti mill-Assoċjazzjoni u
ġew approvati mill-Kabinet.
•

Local Integration Charter
L-Assoċjazzjoni għaddejja b’kuntatt kontinwu madDirettorat għad-Drittijiet Umani u Integrazzjoni biex
tittjieb l-integrazzjoni fil-lokalitajiet tagħna permezz t’
azzjonijiet u inizjattivi li l-Kunsilli Lokali jistgħu jieħdu fuq
bażi lokali.

L-Assoċjazzjoni tipparteċipa wkoll f’ diversi laqgħat dan
l-aħħar ukoll waqt laqgħa fejn fiha kien hemm mistiedna
l-Kapijiet tal-Komunitajiet diversi. L-Assoċjazzjoni ħadet
l-opprotunita’ biex titlob lid-Direttorat biex bil-permess
ta’ dawk ikkonċernati jinġabru d-dettalji tal-Kapijiet biex
setgħu jitqassmu lill-Kunsilli Lokali u r-Reġjuni biex inkunu nistgħu nibdew mezz ta’ komunikazzjoni
effettiva u effiċjenti li tkun tista’ twassal għall-riżultati konkreti.
L-Assoċjazzjoni semmiet li hemm bżonn:
•
•

Aktar komunikazzjoni bejn il-Kapijiet tal-Komunitajiet u l-Kunsilli Lokali
Nuqqas ta’ tgħarif ta’ fejn jinsabu allokati l-membri ta’ dawn il-komunitajiet

Min-naħa tal-Assoċjazzjoni tgħaraf l-importanza ta’ involviment akbar tar-Reġjuni. Il-President,
issuġġerixxa li ssir laqgħa mal-Onor. Julia Farrugia biex flimkiien jaraw l-possibbilita’ kif tista’ tiġi utilizzata
informazzjoni li Identity Malta diġa għandha jew inkella imorru għall-premessa fejn Identity Malta
idaħħal prerekwiżit li biex wieħed jiġbor id-dokumenti li jkollu bżonn irrid l-ewwel imur jirreġistra lKunsill Lokali rispetiv ta’ fejn sejjer joqgħod imbgħad ikunu jistgħu jinħarġulu l-permessi meħtieġa.
L-Assoċjazzjoni ser tkun qed tkompli bil-laqgħat mal-partijiet ikkonċernati sabiex ilkoll naslu għal
soluzzjonijiet fl-aħjar interess.
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•

ADMIN4ALL

L-Assoċjazzjoni, b’ kollaborazzjoni mal-IOM kif ukoll mal-Kunsilli Lokali tal-Imsida, Gzira, Birżebbuġa u
Marsa ġiet organizzata laqgħa kien li tati tgħarif fuq proġett iffinanzjat mill-Kummissjoni Ewropeja bliskop li jikber l-għarfien u jingħata taħriġ siewi għall-ħaddiema u persuni oħra li jkollhom kuntatt dirett
ma’ diversi imigranti. Ser jiġu organizzati diversi sessjonijiet ta’ taħriġ li jgħinu għall-integrazzjoni aħjar.
Proġġett ADMin4ALL ser joffri:
1. Taħriġ lill-Kunsilli Lokali jew Awtoritajiet Nazzjonali
2. Titijieb ta’ kordinazzjoni bejn il-Kunsilli Lokali u Awtoritajiet Lokali bħal Puluzija
3. Riċerka u koperazzjoni Internazzjonali
Fost it-taħriġ li ser jiġi offrut:
•
•
•
•
•
•

Ftehim ta’ immigrazzjoni ġenerali u imigrazzjoni
Kompetenza
Interazzjoni mal-immigranti
Immaniġjar tal-Proġġetti
Riżoluzzjoni ta’ Kunflitti
Moniteraġġ u evalwazzjoni tas-servizzi biex jittejjeb il-proġetti tal-Kunsilli stess

Dan bil-għan li ħaddiema ta’ diversi entitajiet jikoperaw flimkien. Fost l-entitajiet li ser jikkoperaw ser
ikun hemm; dawk il-Kunsilli interessati u entitajiet oħra nazzjonali bħalama huma LEAP, l-Appoġġ u lPuluzija
Ser ikun hemm fondi għar-riċerka kif ukoll opprtunita’ li l-parteċipanti minn Malta jmorru viżiti f’ pajjiżi
oħra fejn ikunu esposti għall-prattiċitajiet mill-aqwa.
Id-diskussjonijiet għandhom ikomplu wara l-Elezzjoni tal-Kunsilli Lokali ta’ Mejju li ġej.
•

Kollaborazzjoni ma’ Transport Malta fuq Charging Pillars

L-Assoċjazzjoni zammet komunikazzjoni kif ukoll assistit fejn
kien hemm bżonn biex ikun hemm komunikazzjoni bejn
Transport Malat u l-Kunsilli Lokali kkonċernati. Żammet kuntatt
anki permezz ta’ ċirkulari mibgħutha lill-Kunsilli Lokali biex
jipparteċipaw anki fil-proċess ta’ konsultazzjoni li kien għaddej
ma’ Transport Malta.
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•

Inizjattiva MCCF 2018

Għal darba oħra l-Assoċjazzjoni żammet l-impenn li
ħadet matul dawn l-aħħar sentejn fejn permezz ta’
inizjattiva mis-Sindki, Kunsilliera, Segretraji Eżekuttivi u
ħaddiema tal-Kunsilli ingħatat donazzjoni lil MCCF. Din
id-donazzjoni inġabret minn kontribuzzjoni li ngħatat
kull xahar mill-onorarja/salarju tal-Kunsilli li xtaqu
jipparteċipaw.
Is-somma miġbura ġiet prezentata lill-Eċċellenza Marie
Louise Coleiro Preca waqt laqgħa privata li saret malKunsilli li pparteċipaw.
•

Heritage Malta – Skema għall-anzjani

L-Assoċjazzjoni bdiet komunikazzjoni u anki laqgħat ma’ rappreżentanti ta’ Heritage Malta, bl-iskop li
titniedi skema bis-sehem tal-Kunsilli Lokali.
Liema skema tkun simili għal dik li saret immirata
għall-istudenti.
L-Assoċjazzjoni ser tkun qed tkompli l-laqgħat
ma’ Heritage Malta kif ukoll apparti l-iskop taliskema ser ikun qed jiġu inidrizzati wkoll il-possibilitajiet biex il-proċess amministrattiv jiġi ridott bl-aktar
mod possibbli.
•

Bicycle Advocacy Group
L-Assoċjazzjoni
bdiet
komunikazzjoni
ma’
rappreżentanti tal-Bicycle Advocacy Group. Din l-NGO
tippromovi t-transport sossetenibbli speċjalment l-użu
tar-roti fil-vera
illaġġi biex wieħed juża r-rota anki biex jagħmel qadjiet

fil-lokal.
Waqt din il-laqgħa ġew ppreżentati sett ta’ proposti li jixtiequ li l-Kunsilli Lokali jikkunsidraw, fejn dawn
jippromovu aktar mixi fil-vilaġġ u l-użu tar-roti.
•
•
•
•
•
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Jiġu kreati rotot fejn hemm domanda għall-servizzi ċentrali – rotot pjanati mill-Kunsill
Ikun hemm aċċess tajjeb bil-bankini
Nelliminaw riskji ta’ inċidenti
Ninkoraġġixxu l-pedestrian li bi ftit infrastruttura bħal bankina ninkoraġġixu
Il-vilage core jiġi pedestrian u jitneħħew il-karozzi fejn jinfetaħ aktar bħala ċentru turistiku u
kummerċjali

•
•
•

•

•

Installazzjoni ta’ bicycle rack – hemm sussidju imma mhux qed jintuża
Il-Kunsill Lokali jaħdem ma’ ċentri kummerċjali biex anki l-impjegati li jaħdmu hemm jużaw
transport alternattiv
Ġonna pubbliċi li ħafna minnhom ma jistawx jidħlu roti – is-Sur Fava semma li l-Awtorita’ tasSaħħa qed jinsistu li dawn jistgħu jweġġu linnies li jkunu għaddejjin
M’hemmx latrini suffiċjenti li fihom ukoll
showers– is-Sur Fava semma li jsiru żvilupp fillatrin li ser jibda min-nofs is-Sajf li ser ikun qed
ikun hemm aċċess li wieħed jieqaf ukoll jieħu
shower
Meta jsiru attivita’ tal-massa ninkoraġġixxu
lin-nies jiġu bil-mixu jew rota u dawn in-nies
jingħataw xi tip ta’ inċentiva anki fejn
jipparkjaw ir-rota f’ post viċin l-attivita’

Is-Sur Fava ressaq dawn il-proposti fil-laqgħa Plenarja
ta’ Frar 2019. Semma wkoll li ser ikun qed jgħaddi l-kuntatti tal-NGO lir-Reġjuni biex anki jinbena kuntatt
fuq bażi Reġjonali.
•

ERA

L-Assoċjazzjoni ħademt mill-qrib mal-ERA biex tingħata informazzjoni fuq il-liġi hekk
kif emendata taż-żbit tas-siġar fil-lokalitajiet kif ukoll tingħata aktar informazzjoni fuq
liċenzja meħtieġa biex il-ħaddiema u kuntratturi imqabda mill-Kunsill Loakli
għandhom ikollhom biex jagħmlu z-zbir meħtieġ.
•

Online Permitting System and Right of Way

L-Assoċjazzjoni ħasset il-ħtieġa li għandha tieħu azzjoni u tati s-sehem tagħha biex titjieb is-sistema
kurrenti li biha l-Kunsilli Lokali joperaw f’dan il-qasam. L-iskop huwa li jkun hemm immaniġjar tat-traffiku
aħjar.
Applikant daħal fis-sistema
•
•
•

Applikazzjoni personali
Kuntrattur
Entita’

Skond l-applikant ser ikun hemm għażla ta’ x’ tip ta’ permess wieħed jista’ japplika għalih. Ser ikun hemm
ukoll il-possibbilita’ li l-infurzar isir permezz ta’ mobile APP u l-entita’ kkonċernata tiġi infurmata biex
tkun tista’ tagħmel l-infurzar neċessarju.
L-Assoċjazzjoni għaddeja b’ diskussjonijiet kontinwi ma’ kuntrattur li wieħeb għall-propsta li ħarġet lAssoċjazzjoni biex din ikun hemm pjan dettaljat ta’ implimentazzjoni, immaniġjar kif ukoll moniteraġġ
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kontinwu. L-Assoċjazzjoni ser tieħu ħsieb li jingħata t-taħriġ neċessarju lill-persuni ikkonċernati filwaqt li
l-Assoċjazzjoni ser tassigura wkoll li jkun hemm ri#orsi umani adekwati biex din is-sistema mhux biss tiġi
implimentata imma wkoll jingħata s-support kontinwu lill-Kunsilli Lokali biex iħaddmu din is-sistema.
•

Social Media Policy

L-Assoċjazzjoni b’ kollaborazzjoni mad-Diviżjoni għall-Gvern Lokali bdew diskussjonijiet dwar ilpossibbilita’ li issir reviżjoni u jingħata wkoll tgħarif u taħriġ kemm lill-Membri Eletti kif ukoll lis-segretarji
Ezekuttivi dwar l-irwol u r-responsabbilita’ tal-materjal li jiġi ppubblikat fuq il-midja soċjali.
•

Korsijiet ta’ taħriġ fl-Ewwel Għajnuna u Fire Wardens

Wara sensiela ta’ laqgħat li kienu għaddejjin bejn l-Assoċjazzjoni uj l-Awtorita’ tas-Saħħa u s-sigurta’ fuq
il-Post tax-Xogħol, l-Assoċjazzjoni ħadet l-inizjattiva biex
torganizza sensiela ta’ taħriġ fl-Ewwel Għajnuna u Fire Wardens.
L-Assoċjazzjoni organizzat madwar għaxar sessjonijiet ta’ taħriġ
kemm f’ Malta kif ukoll f’
Għawdex u li għalihom
ipparteċipaw ‘l fuq minn
erbgħin
Kunsilli
Lokali/
Reġjun. Kien ta’ sodisfazzjon
li apparti ingħata t-taħriġ
neċessarju mir-Red Cross u
mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, dan it-taħriġ serva wkoll ta’
networking bejn ħaddiema ta’ diversi Kunsilli Lokali.
Kull parteċipant ingħata ċertifikat kif ukoll parti mill-ħlas li kellu jħallas il-Kunsill Lokali, l-Assoċjazzjoni
ssusidjat parti minn dan il-ħlas.
•
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Latrini Pubbliċi f’ Żoni Turistiċi

L-Assoċjazzjoni bdiet taħdidiet mal-Fondazzjoni għal Żoni Turistiċi biex bis-sehem tal-Kunsilli Lokali li
huma meqjusa popolari mat-turisti jinbeda proġett pilota biex isir l-innovar tal-latrini pubbliċi fil-lokali
rispettiv. Liema investiment ser isir mill-privat filwaqt li l-Kunsilll ma jkollux għalfejn jiffinanzja dan ilproġġett, l-allokazzjoni finanzjarja li l-Kunsill jingħata għallmanutenzzjoni u immaniġjar ta’ l-istess latrini mhux ser
tkun mittifsa.
L-iskop hu li flimkien mal-Fundazzjoni Turistiċi dawn illatrini jiġu attrezzati mingħajr ma tittieħed irresponsabbilita’ mingħand il-Kunsilli Lokali.
•
Mhux qed ngħidu li ser titieħed responsabbilita’
mill-Kunsilli imma li jkun hemm ħidma konġunta mal-privat
•
Il-proġett pilota ser jiskata fil-ġimgħat li ġejjin biex
possibilment sal-aħħar tas-sena l-proġett ikun f’ fażi
avvanzat.
•

Fondi tal-LESA għall-Attivitajiet Kulturali u Inizjattivi għall-Ġid tal-Komun u Tribunali

L-Assoċjazzjoni ħadmet fuq qafas ta’ linji gwida, kif ukoll tabella ta’ kif ir-Reġjuni u lKunsilli Lokali mistennija jresqu l-proposti tagħhom biex jgħaddu għall-approvazzjoni
biex ikunu jistgħu jorganizzaw attivitajiet u inizjattivi għall-ġid tal-Komunita’. LAssoċjazzjoni ser tkun qed tara li dawn il-fondi jintefqu bil-għaqal u b’ għan sostenibbli.
L-Assoċjazzjoni ser tkun qed tikkomunika dan kollu mal-Kunsilli Lokali ladarba
tikkonkludi fuq il-materji kollha mal-partijiet ikkonċernati.
L-Assoċjazzjoni ser tkun qed tgħati l-assistenza tagħha biex ir-Reġjuni jingħataw lura l-ispejjeż li għamlu
biex setgħu jamminstraw it-Tribunali.
•

Data Management System

Inħasset il-ħtieġa biex is-sistema amministrattiva li biha topera l-Assoċjazzjoni ħafna mill-funzjonijiet u
proċeduri jiġi awtomatiċi. Beda l-proċess biex jiġi strutturat rapport tal-funzjonijiet amministrattivi li
minnhom qegħdin jiġu stabbiliti l-funzjonijiet li jistgħu jiġu awtomatiċi biex b’hekk titjieb il-faċilita’ li
wieħed ifittex informazzjoni kif ukoll jiġi simplifikat il-proċess li bih tinġabar informazzjoni,
reġistrazzjonijiet u dettalji oħra li l-Assoċjazzjoni tista’ tiġbor minn żmien għall-ieħor.

pg. 13

Dan il-proċess ser jgħin u jiffaċilita wkoll il-proċessi u x-xogħol li jġib miegħu l-immaniġjar tar-riżorsi
umani.
•

NAT Commission – Blue Economy

L-Assoċjazzjoni ikkollaborat flimkien mar-Reġjun Għawdex biex setgħet tiġi
organizzata Konferenza ġewwa Għawdex, fejn ġiet mistiedna Kummissjoni millKumitat tar-Reġjuni ġewwa Brussel. Il-konferrenza ddiskutiet l-Ekonomija Blu.
Ghal din il-laqgha attendew aktar minn 140 partecipant, fejn anki gie organizzat
ghalihom ‘Field Visits’ ġewwa Citadella u Ggantija.

Affarjiet oħra
•

Risk Assessment

L -Assoċjazzjoni għall-ewwel darba għamlet Risk Assessment tal-Binja minn fejn topera l-Assoċjazzjoni.
Wara r-rinovazzjonijiet li saru fl-aħħar xhur, ir-riskji identifikati kienu minimi, għaldaqstnat lAssoċjazzjoni setgħet tieħu azzjoni fl-immedjat biex ittejjeb xi affarjiet li saru xi rimarki fuqhom.
L-Assoċjazzjoni ħadet dan l-ezerċizzju b’ impenn għall-benefiċċju tal-impjegati u dawk li jżuru l-uffiċini
tal-Assoċjazzjoni.
•

Rinovar fl-uffiċini u s-Sala tal-Assoċjazzjoni

L-Assoċjazzjoni kompliet bl-inovar tas-sala tal-Assoċjazzjoni u fil-jiem li ġejjin ser tkun qed tibda x-xogħol
fuq il-parti ta’ barra tal-binja u l-parkeġġ.
•

Apprentistat mill-MCAST

L-Assoċjazzjoni temmen fit-taħriġ mogħti lill-impjegati kif ukoll
temmen li hija wkoll r-responsabbilita’ tal-AKL li tati lura lis-soċjeta’
billi anki tati ċans lill-ħaddiema li għaddhom jibdew id-dinja taxxogħol biex jieħdu opportunita’ fid-dinja tax-xogħol. Dan jidher
ukoll fl-għżla tal-ħaddiema li l-Assoċjazzjoni impjegat magħha.
Fi Frar 2019, l-Assoċjazzjoni tat oppurtunita’ lil waħda mill-istudenti tal-MCAST biex tkun tista’ tibda lesperjenza t’ apprentistat mal-Assoċjazzjoni.
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•

Mini Bins

Waqt il-Laqgħa Plenarja li saret fi Frar 2019, l-Assoċjazzjoni nidiet inizjattiva biex
titqajjem kuxjenza fuq ir-rimi ta’ sigaretti ma’ l-art.
Wara biss ftit ġimgħat ġiet ikkonfermata ordni minn diversi Kunsilli Lokali biex
iniedu din l-inizjattiva fil-lokal. B’ sodisfazzjoni, l-Assoċjazzjoni ser tkompli taħdem
biex din l-inizjattiva tkompli tikber fl-lokalitajiet oħra.
•

Video Clip AKL

Fil-jiem li ġejjin l-Assoċjazzjoni ser tkun qed tniedi video clip dwar ix-xogħol li sar u dak li għaddej millAssoċjazzjoni.
Dan il-filmat ser issir bil-parteċipazzjoni ta’ diversi Kunsilli Loakli, Reġjuni, entitajiet, Ministeri u
Kumpaniji.
•

Awditjar tas-sena 2018

L-Assoċjazzjoni ikkonkludiet l-awditjar għas-sena 2018. Jidher li bl-istrutturar fl-amministrazzjoni sar
progress fl-amministrattiv. Fil-jiem li ġejjin l-Assoċjazzjoni ser tkun f’ pożizzjoni li twieġeb formalment
il-management letter.
•

Assistenza fuq ġbir ta’ informazzjoni rigward ħsarat li ġarbu l-Kunsilli Lokali kawża talmaltempata

L-Assoċjazzjoni tat l-assistenza tagħha biex inġabret l-informazzjoni kollha mingħand il-Kunsilli Lokali
biex tġi kwantifikata l-ispiża li ġarbu l-Kunsilli Lokali permezz ta’ maltempata li seħħet fil-gżejjer Maltin
lejn l-aħħar ta’ Frar.
L-Assoċjazzjoni għaddiet l-informazzjoni kollha miġbura lill-Ministeru kkonċernat sabiex tkun tista’
tingħata assistenza lill-Kunsilli Lokali.
•

Data Protection Officer

L-Assoċjazzjoni offriet is-servizz ta’ DPO temporanju sabiex iservi
t’ assistenza għal dawk il-Kunsilli Lokali kif ukoll Reġjuni li ma
assenjawx DPO. Dan is-servizz għin biex il-Kunsilli evitaw li
jkollhom iħalsu multa minħabba dan in-nuqqas.
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Konklużjoni
L-Assoċjazzjoni ser tkun qed tkompli għaddejja bl-impennji kontinwi minkejja l-fatt li fi ftit ġimgħat oħra
ser ikun hemm l-Elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Ir-rispons u s-sapport kontinwu kemm mill-Membri talEżekuttiv, Sindki, Kunsilliera, Segretraji Eżekuttivi u ħaddiema kif ukoll terzi jgħatu lill-Assoċjazzjoni sens
ta’ sostenn sabiex, l-Assoċjazzjoni tkompli taħdem f’ diversi oqsma biex tkun ta’ spalla għall-Kunsilli
Lokali u r-Reġjuni kif ukoll għall-ġid komunni tar-resident.
L-Assoċjazzjoni ser tkun qed tħares ‘l quddiem billi tikkonkludi fejn diġa bdiet il-ħidma kif ukoll timraħ f’
inizjattivi ġodda. Ser inkunu qed inħarsu lejn il-possibbilita’ li jingħata taħriġ professjonali lill-kandidati
kollha eletti biex anki insaħħu lill-Membri tal-Kunsill u mhux biss il-ħaddiema.
L-Assoċjazzjoni ser tagħmel ukoll ħilta kollha biex jiġu konklużi l-Ftehim Kollettiv kemm tal-Ħaddiema
Klerikali kif ukoll tas-Segretarji Eżekkuttivi. L-Assoċjazzjoni temmen fil-professjonalita’ li kull ħaddiem fi
ħdan il-Kunsilli għandu jadotta għall-ġid komuni.
Fix-xhur li ġejjin l-Assoċjazzjoni ser tkun qed tagħmel laqgħat ta’ konsultazzjoni mal-partijiet ikkonċernati
biex b’ hekk jinbena l-pjan strateġiku għall-Assoċjazzjoni.

Mario Fava
President
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