Ottubru - Diċembru
2018

Rapport ta’ Ħidma Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali

Mario Fava
President
Ottubru - Diċembru 2018

Kontenut
Introduzzjoni ..............................................................................................................................................................2
Laqgħa Plenarja Straordinarja – 27 t’ Ottubru 2018 ..................................................................................................2
Laqgħa Plenarja ġewwa Għawdex .............................................................................................................................3
Laqgħat tal-Eżekuttiv .................................................................................................................................................3
Temi li l-Assoċjazzjoni ħadmet fuqhom .....................................................................................................................4
Ħaddiema fuq skemi tal-RSSL u CWSEF li qegħdin mal-Kunsilli Lokali.......................................................................4
Bereġ ..........................................................................................................................................................................5
Ftehim Kollettiv tal-Ħaddiema Klerikali assenjati mal-Kunsilli Lokali ........................................................................5
Ftehim Kollettiv tas-Segretarji Eżekuttivi ...................................................................................................................5
Masters fil-Governanza (MQF 7)................................................................................................................................5
Ftehim dwar il-Bus Shelters .......................................................................................................................................5
Ftehim dwar Qbid ta’ Ħammiem mil-Lokalitajiet ......................................................................................................6
Swieq Fil- Beraħ..........................................................................................................................................................6
Immaniggjar tal-Iskart ................................................................................................................................................7
Local Integration Charter ...........................................................................................................................................7
Health and Safety Seminar.........................................................................................................................................7
LESA Seminar..............................................................................................................................................................7
Kollaborazzjoni ma’ Transport Malta fuq Charging Pillars .........................................................................................7
Kumitat għall-Immaniġġjar tat-traffiku ......................................................................................................................8
Inizjattiva MCCF 2018 ................................................................................................................................................8
Polza tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa .............................................................................................................................8
Attivitajiet oħra ..........................................................................................................................................................8
Attivitajiet f’ għeluq il-25 sena ta’ Gvern Lokali .........................................................................................................8
Affarijiet Oħra ............................................................................................................................................................9
X’ inhuma l-pjanijiet għall-ewwel tlett xhur tas-Sena 2019? .....................................................................................9
Konklużjoni .............................................................................................................................................................. 10

Rapport ta’ Ħidma Assoċjazzjoni
Kunsilli Lokali
Ottubru – Diċembru 2018
Introduzzjoni
Il-President, f’ isem l-Eżekuttiv Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali qiegħed jippreżenta Rapport ta’
Ħidma bejn Ottubru u Diċembru 2018. B’ refrenza għall-rapport li l-Assoċjazzjoni preżentat fixxhur preċedenti, il-ħidma fuq it-temi msemmija kompliet, komplew id-diskussjonijiet u saħansitra
l-Assoċjazzjoni waslet ukoll biex tiffirma ftehim mal-entitajiet ikkonċernati biex issaħħaħ dak li
kien innegozzjat.
L-Assoċjazzjoni baqgħet għaddeja b’ ħidma kontinwa kif ukoll b’ sensiela tal-laqgħat li qed
iwasslu għal aktar proċeduri stabbiliti anki fl-operat tal-Kunsilli.

Laqgħa Plenarja Straordinarja – 27 t’ Ottubru 2018
L-aħħar Laqgħa tas-Sindki, Viċi Sindki u Segretarji Eżekuttivi għas-sena 2018 saret is-Sibt
27 ta’ Ottubru fil-lukanda Dolmen. Din il-laqgħa indirizzat l-emendi proposti fil-White Paper
fir-Riforma għall-Gvern Lokali.
L-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali kienet attiva fid-diskussjonijiet li wasslu għal tfassil ta’ riforma
fil-liġi għall-Gvern Lokali. L-Assoċjazzjoni dejjem żammet f’moħħha l-bidu tal-Kunsilli Lokali,
is-sitwazzjoni kurrenti u x’inhi l-viżjoni ‘l quddiem.
Il-President tal-Assoċjazzjoni għamel preżentazzjoni li tat ħarsa lejn il-punti ewlenija tarRiforma. Il-Laqgħa ħadet xejra differenti mis-soltu peress li ġew kreati workshops biex b’
hekk jingħata lok għal diskussjoni li tinvolvi lil kulħadd.
Permezz ta’ dawn il-workshops ġew diskussi:
•
•
•
•
•

Ir-Reġjuni : Bdil fil-kompożizzjoni tar-Reġjuni kif ukoll tisħieħ fl-irwol u r-responsabbilitajiet.
Il-Qasam Soċjali, Edukattiv u Kommunitarju : Estensjoni ta’ servizzi, għarfien liċ-ċittadin,
permessi maħruġa, tisbiħ fil-lokalita u integrazzjoni.
Il-Kariga tas-Sindku u responsabilitajiet tal-Kunsilliera Lokali u t-terminazzjoni tal-Kumitati
Amministrattivi
Parteċipazzjoni akbar taċ-ċittadini lokali; sehem akbar miż-żgħażagħ
Tisħiħ fir-riżorsi umani u fl-amministrazzjoni tal-Kunsilli Reġjonali u l-Kunsilli Lokali

Laqgħa Plenarja ġewwa Għawdex
L-Assoċjazzjoni ser tkun qed torganizza l-Laqgħa Plenarja ġewwa Għawdex, nhar il-Ġimgħa, 15
u s-Sibt 16 ta’ Frar 2019 ġewwa l-lukanda Grand, Imġarr Għawdex. Din ser tkun l-aħħar Laqgħa
Plenaraja qabel l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali f’ Mejju 2019. Waqt din il-laqgħa ser issiru
preżentazzjonijiet mill-Presidenti Reġjonali fuq ix-xogħol li sar mir-Reġjun tul dawn l-aħħar xhur
kif ukoll preżentazzjoni mill-President tal-Assoċjazzjoni fuq il-ħidma tal-AKL matul is-sena 2018.
L-iskop huwa li jkun hemm kritika kostruttiva minn dawk preżenti, kif ukoll ideat u suġġerimenti
ta’ kif l-Assoċjazzjoni tista’ tersaq aktar viċin il-Kunsilli Lokali.
Waqt din il-laqgħa ser jiġi wkoll diskussi l-konklużżjonijiet maħruġa mir-Riforma għall-Gvern
Lokali kif ukoll preżentazzjoni mill-Awditur Ġenerali fuq ir-rapport ippubblikat mill-Uffiċju talAwditur Ġenerali li jagħmel referenza għall-ħidma tal-Kunsilli Lokali matul is-sena 2017.

Laqgħat tal-Eżekuttiv
Bejn l-1 ta’ Jannar 2018 u l-31 ta’ Diċembru 2018 fit-tmien legislatura inżammu tnaxil laqgħa.
Numru talLaqgħa

Data talLaqgħa

Laqgħa Nu. 4

16/01/2018

Laqgħa Nu. 5

24/01/2018

Laqgħa Nu. 6

06/03/2018

Laqgħa Nu. 7

19/04/2018

Laqgħa Nu. 8

31/05/2018

Laqgħa Nu. 9

22/06/2018

Laqgħa Nu. 10

26/07/2018

Laqgħa Nu. 11

27/08/2018

Laqgħa Nu. 12

25/09/2018

Laqgħa Nru. 13

25/10/2018

Laqgħa Nru. 14

22/11/2018

Laqgħa Nru. 15

11/12/2018

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

Kariga

Preżenti

Assenti b’
ġustifikazzjoni

Assenti

President

12

0

0

Samuel Azzopardi

Viċi President
Internazzjonali

9

3

0

Paul Farrugia

Viċi President
Nazzjonali

10

2

0

Michael Fenech Adami

Membru

10

2

0

Jesmond Aquilina

Membru

9

3

0

Anthony Mifsud

Membru

10

2

0

Mark Grech

Membru

12

0

0

Graziella Galea

Membru

11

1

0

Joesph Cordina

Membru

11

1

0

Mario Fava

Temi li l-Assoċjazzjoni ħadmet fuqhom
L-Assoċjazzjoni għarfet li tiddefinixi problemi, diffikultajiet u prijoritajiet li ħarġu minn kummenti
u/jew ilmenti minn membri tal-Kunsill, stakeholders differenti kif ukoll miċ-ċittadini li waslu għallattenzjoni tal-Assoċjazzjoni. Minkejja dan l-Assoċjazzjoni dejjem għarfet tkun proattiva u
sensittiva għall-ħtiġijiet tas-soċjeta’. Imsemija aktar ‘l isfel f’ dan ir-rapport wieħed għandu jsib
suġġetti li fuqhom l-Assoċjazzjoni bniet diskussjoni u saħansitra anki waslet għal konklużjonijiet
konkret matul l-aħħar tliet xhur tas-sena 2018.

Ħaddiema fuq skemi tal-RSSL u CWSEF li qegħdin mal-Kunsilli Lokali
Wara diversi laqgħat mas-sotto-kummitat li kien ġie ffurmat wara l-Laqgħa tas-Sindki ta’
Diċembru 2017, l-Assoċjazzjoni flimkien mal-entitajiet ikkonċernati ġie mfassal ftehim li
jissalvagwardja l-interssi kemm tal-ħaddiema kif ukoll tal-Kunsilli Lokali.
Nhar il-31 t’ Ottubru, l-Assoċjazzjoni organizzat laqgħa informattiva għall-Membri tal-Kunsill kif
ukoll għas-Segretarji Eżekuttivi biex jiġi spjegat dan il-ftehim. Wara din il-laqgħa, l-Assoċjazzjoni
bdiet proċess biex tiġbor il-mandati tal-Kunsilli Lokali/ Reġjuni li xtaqu jissieħbu f’ dan il-ftehim.

L-Assoċjazzjoni flimkien mal-RSSL u CWSEF ser tkun qed tiffirma dan il-ftehim nhar it-Tnejn,
21 ta’ Jannar 2019, liema ftehim ser jidħol fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2019. B’ sodisfazzjon lAssoċjazzjoni issemmi li kważi l-Kunsilli Lokali / Reġjuni kollha taw mandat lill-Assoċjazzjoni biex
jiġi ffirmat dan il-ftehim. L-Assoċjazzjoni saħqet li mhux ser tkun ta’ sostenn fuq din il-materja
għal dawk il-Kunsilli li ddeċiedew li ma jiffirmawx dan il-ftehim.

Bereġ
Wara diversi laqgħat ma’ rappreżentanti tad-Dipartimenti tas-Saħħa u Kura Primarja, lAssoċjazzjoni organizzat laqgħa ta’ informazzjoni nhar l-Erbgħa, 31 t’ Ottubru 2018 biex
jingħata tgħarif fuq il-ftehim li tfassal bejn l-AKL u d-Dipartiment.
L-iffirmar tal-MoU sar ġewwa l-Ministeru tas-Saħħa nhar it-Tnejn, 10 ta’ Diċembru 2018.

Ftehim Kollettiv tal-Ħaddiema Klerikali assenjati mal-Kunsilli Lokali
Minkejja l-ftehim wasal fi stadju avvanzat fejn qiegħed jiġi diskuss il-pakkett finanzjarju, il-laqgħat
waqfgħu peress li l-UĦM ma kinitx f’ pożizzjoni li tipprovdi ġustifikazzjonijiet għall-pakkett
finanzjarju li kien qed jiġi propost min-naħa tagħhom.
L-Assoċjazzjoni kkollaborat mal-UĦM biex l-istess Union ittella’ seminars lill-ħaddiema klerikali
mal-Kunsilli Lokali biex jinġabru r-responsabilitajiet ta’ dawn il-ħaddiema. Minkejja li dawn illaqgħat saru, ma kienx hemm rispons min-naħa tal-ħaddiema u l-attendenza kienet ferm baxxa,
għaldaqstant l-UĦM ma kienux f’ pożizzjoni li jiġbru din l-informazzjoni.
Il-laqgħat ġew sospiżi sakemm l-UĦM ikollha din l-informazzjoni.

Ftehim Kollettiv tas-Segretarji Eżekuttivi
Id-diskussjonijiet għadhom fi stadju preliminari.

Masters fil-Governanza (MQF 7)
IDEA Malta laqgħet l-applikazzjonijiet ta’ studenti li jixtiequ japplikaw biex jagħmlu dan ilprogramm ta’ studju. Saru laqgħat informattivi ma ta’ tul ix-xahar ta’ Diċembru.
Il-programm ta’ studju mistenni jibda fit-8 ta’ Jannar 2019, il-lezzjonijiet ser jinżammu fis-sala
tal-Assoċjazzjoni.

Ftehim dwar il-Bus Shelters
Wara laqgħa li saret ġewwa s-sala tal-Assoċjazzjoni nhar it-Tnejn, 19 ta’ Diċembru 2018, ilkumpanija FACES kompliet bil-laqgħat mal-Assoċjazzjoni u bdiet ukoll sensiela ta’ laqgħat malKunsill Lokali bl-iskop li jiġu dentifikati Bus Stops li għad m’għandhomx Bus Shelters u Bus
Shelters eżistenti li jistgħu jinbidlu.

Ftehim dwar Qbid ta’ Ħammiem mil-Lokalitajiet
L-Assoċjazzjoni ser tkun qed toħroġ sejħa għall-offerti peress li s-sejħa maħruġa midDipartiment tas-Saħħa ġiet ikkanċellata.

Swieq Fil- Beraħ
Bosta huma l-lokalitajiet li fihom, ġurnata jew oħra, jarmaw dawk hekk imsejha, “Swieq fil-Beraħ” jew kif
huma magħrufa minn kulħadd, il-Monti.
F’ ċerti lokalitajiet, dawn insibuhom darba fil-ġimgħa oħajn iktar frekwenti u oħrajn kuljum. Dawn jagħtu
servizz lill-kommunitajiet filwaqt li għas-sidien tagħhom, min joperahom, għalih huwa d-dhul għall-familja
tiegħu. Għalhekk, kull riforma f’ dan is-settur, trid tħares dan il-fatt ukoll, iżda mhux biss.
Dan għaliex, bl-istess mod u fl-istess waqt, wieħed ikollu jammetti li dawn l-istess swieq, huma ta’ uġiegħ
ta’ ras kemm għall-Kunsilli Lokali kif ukoll għar-residenti. Għax minkejja li dawn jagħtu servizz liċ-Ċittadin,
bl-istess mod joħolqu inkonvenjenti diversi lill-istess kommunitajiet.
L-iskop ta’ dan miktub mhux li wieħed jieħu pożizzjoni favur jew kontra dawn l-operaturi jew ir-residenti.
Mhux li wieħed jikxef x’ inhu jsir ħażin jew ifaħħar dak li qed issir tajjeb. L-iskop hu li naraw li lkoll flimkien,
dawk kollha nvoluti u milquta, naraw kif noħlqu bilanċ bejn il-bżonnijiet tar-residenti tagħna kif ukoll loperaturi u sidien ta’ dawn is-swieq, bla ma jintmissu d-drittijiet tal-Kunsilli, partikolarment dak ewlieni, li
jiddeċiedu huma fejn u meta jarma’ s-suq fil-lokalita’ tagħhom.
Din se toffri sfida kbira u rridu naraw li nfittxu nibdew niffaċċjawha. Tawwallna biżżejjed u issa wasal
verament iż-żmien illi wieħed jibda jindirizza dawn il-problemi. U x’ inhuma l-problemi primarji li qed
niffaċċjaw kuljum fil-lokalitajiet tagħna?
•
•
•
•
•
•
•

Il-Finanzjament tas-Swieq.
Il-Ħiniiet li fihom joperaw
Il-Post fejn jarmaw – Aċċessibbilta’ u Sigurta’
Faċilitajiet Saniterji
Lista ta’ Stennija
Ħlas ta’ Liċenzja
Abbużi u Korruzzjoni

Rakkomandazzjonijiet
L-Assoċcjazzjoni Kunsilli Lokali, filwaqt li tilqa’ l-aħbar li fl-aħħar giet imnidija din il-white paper għallkonsultazzjoni, hemm punti li diga mill-bidu mhix taqbel magħhom u jridu jiġu diskussi magħha qabel jiġi
varat id-dokument finali.
(i)

Bord dwar is-Swieq Lokali

Il-Proposta li jkun hemm bord simili, tagħmel sens imma dan ma jfissirx li l-Kunsilli Lokali ser iċedu d-dritt
tagħhom li jkunu huma li jiddeċiedu fejn jarma s-suq. Barra dan, il-Kunsilli Lokali għandu jkollhom
rappreżentant fuq dan il-Bord. Dan għaliex kull deċiżjoni li ser jieħu dan il-Bord, se timpatta
pożittivitament jew negattivament fuq il-Kunsill Lokali rispettiv. Ghalhekk huwa pożittiv li jidher li diġa
hemm qbil dwar dan.

Nispiċċa bl-istess mod li bdejt. Is-sitwazzjoni preżenti f’ dan il-qasam, mhix waħda sostenibbli. Sistema
li qed twassal għal ħafna inkonvejnza, ħmieġ, u problemi għall-lokalitajiet tagħna u s-sidien infushom.
Intenni, m’jien niġbed in-naħa ta’ ħadd imma l-interess uniku tiegħi hu li tinstab soluzzjoni, nerġa’ ngħid,
b’ konsultazzjoni wiegħsa iżda b’ time frames ċari. Irridu niddiskutu imma rridu wkoll immorru għal
azzjoni. Azzjoni li trid tkun ġusta u toħloq bilanċ bejn kulħadd.
Nemmnu li bil-proposti mressqa permezz ta’ dan id-dokument, dan il-bilanċ jista’ jintlaħaq billi kulħadd
jerfa’ l-parti tiegħu u nneħħu d-drawwiet li ilna nirtu minn żmien għal żmien.

Immaniggjar tal-Iskart
L-Assoċjazzjoni ikkollaborat u saħanistra assistit fi problemi li kien hemm biex ġiet introdotta lborża tal-iskart organiku.

Local Integration Charter
l-Assoċjazzjoni qed tikkollabora mal-Ministeru għall-Affarjiet Ewropej, Ugwaljanza, Drittijiet
Umani u Integrazzjoni iex tiġi adottata Strateġija u Pjan t’ Azzjoni dwar l-Integrazzjoni. Din ilKarta tal-Integrazzjoni fuq Livell Lokali hija għodda biex il-Kunsilli Lokali jappoġjaw lil xulxin biex
jirrispondu għall-bżonnijiet tal-integrazzjoni f’ kommunitajiet li qed isiru dejjem aktar diversi.
L-Assoċjazzjoni ser tkun qed tkompli tiżviluppa din il-kollaborazzjoni fix-xhur li ġejjin.

Health and Safety Seminar
L-Assoċjazzjoni b’ kollaborazzjoni mal-Awtorita’ tas-Saħħa u s-Sigurta fuq il-Post tax-Xogħol
organizzat sessjoni informattiva fuq is-Saħħa u s-Sigurta’ fuq il-Post tax-Xogħol, b’ enfasi
partikolari u referenza għal-xogħol fl-uffiċini.
Din is-sessjoni ġiet organizzata nhar it-Tlieta, 27 ta’ Novembru u li għaliha attendew Membri talKunsill u Segretarji Eżekuttivi ta’ diversi Kunsilli Lokali. Waqt din is-sessjoni ġie diskuss; ilPrinċipji ta’ Risk Assessment kif ukoll prinċipji bażiċi ta’ Saħħa u Sigurta’ fuq il-Post tax-Xogħol
b’ referenza għall-Kunsilli Lokali.

LESA Seminar
L-Assoċjazzjoni flimkien mal-LESA organizzaw sessjoni ta’ informazzjoni għas-Segretarji
Eżekuttivi u Ħaddiema Klerikali fuq it-tħaddim tas-sistema online biex wieħed japplika għallpermessi.
Din is-sessjoni ittellgħet it-Tnejn, 19 ta’ Novembru 2018.

Kollaborazzjoni ma’ Transport Malta fuq Charging Pillars
L-Assoċjazzjoni kkollaborat ukoll ma’ Transport Malta fuq charging pillars fil-lokalitajiet. Din linizjattiva hija parti mill-Pjan Strateġiku kemm fl-Unjoni Ewropeja kif ukoll dak Nazzjonali, biex
tiġi mnaqsa l-emissjonijiet tossiċi filwaqt li jiżdiedu l-faċilitajiet għall-vetturi eletroniċi. Dawn icchargig pillars ser ikunu jistgħu jintużaw anki mill-vetturi privati. L-Assoċjazzjoni assistit biex
tiffaċilita l-proċess ta’ komunikazzjoni bejn Transport Malta u l-Kunsilli Lokali, dan anki peress li

Transport Malta ser ikun qed jinstalla 108 charging pillar f’ diversi lokalitajiet. L-Assoċjazzjoni
ħadet ħsieb li tikkomunika mal-Kunsilli Lokali biex jibgħatu l-proposti tagħhom lil Transport Malta.

Kumitat għall-Immaniġġjar tat-traffiku
L-Assoċjazzjoni tiġi rappreżentata f’ dan il-Kumitat permezz tal-President. L-għan ta’ dan ilKumitat hu li mhux biss jiġi identifikati problemi eżistenti imma wkoll jinsabu soluzzjonijiet għal
problemi identifikati. Fix-xhur li ġejjin l-Assoċjazzjoni ser tkun qed taħdem biex tfassal u
timplimenta sistema online li tgħin fl-immaniġjar tat-traffiku.

Inizjattiva MCCF 2018
Għal sena oħra l-Assoċjazzjoni ħadet l-inizjattiva biex tiġbor donazzjonijiet mingħand il-Membri
tal-Kunsilli Lokali, Segretarji Eżekuttivi u Ħaddiema, donazzjoni ta’ €2.33 fix-xhar.
Din l-inizjativa hija waħda volontarja. L-Assoċjazzjoni ġabbret is-somma ta’ €1,896.49 liema
somma ser tiġi preżentata lill-Eċċellenza Marie Louise Coleiro Preca matul il-ġimgħat li ġejjin.

Polza tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa
Matul ix-xhar ta’ Diċembru, l-Assoċjazzjoni ħadet ħsieb li tibda tiġbor l-informazzjoni mill-Kunsilli
Lokali biex ikunu jistgħu jkoppru lill-ħaddiema u Membri tal-Kunsill Lokali b’ polza talassigurazzjoni tas-Saħħa.

Attivitajiet oħra
Parteċipazzjoni fil-kampanija Pink October
L-Assoċjazzjoni ħadet ħsieb li tixgħel il-binja b’ dawl roża biex tippartċipa fil-Kampanja Pink
October. Barra minn hekk, l-Assoċjazzjoni organizzat attivita’ għall-ħaddiema kollha tal-Binja ta’
Local Government Building.
Attivita’ tal-Milied organizzata mill-Assoċjazzjoni
L-Assoċjazzjoni organizzat riċiviment tal-Milied fis-sala tal-Assoċjazzjoni nhar il-Ħamis, 20 ta’
Diċembru 2018. L-Assoċjazzjoni għarfet li tirrikonoxxi l-ħidma li ssir mill-Membri tal-Kunsilli
Lokali, Segretarji Eżekuttivi u anki Ħaddiema mal-Kunsilli Lokali.

Attivitajiet f’ għeluq il-25 sena ta’ Gvern Lokali
L-Assoċjazzjoni ħadet ħsieb li torganizza numru ta’ inizjattivi biex tfakkar l-għeluq il-25 Sena ta’
Gvern Lokali.
Għoti ta’ Demm
L-attivita’ saret nhar il-Ħadd, 28 t’ Ottubru 2018 fiċ-Ċentru Nazzjonali tat-Trasfużjoni
tad-Demm. L-Assoċjazzjoni flimkien maċ-Ċentru Nazzjonali ta’ Transfużjoni tadDemm biex ġie mfassal ftehim biex il-Kunsilli Lokali jorganizzaw attivitajiet f’ jum il-

lokalita’ li fihom jagħmlu inizjattivi biex iħeġġu lir-residenti jagħmlu donazzjoni ta’
demm.
Il-ftehim għandu jkun iffirmat fl-ewwel jiem tas-sena 2019.
Tħawil ta’ Siġar
Nhar il-Ħamis, 15 ta’ Novembru sar it-tħawwil ta’ siġar fil-Family Park f’ Marsascala.
L-Assoċjazzjoni ħasbet li tħawwel madwar 80 siġra li jirrapreżentaw lil :
• L-Assoċjazzjoni
• 68 Kunsill Lokali
• 5 Reġjuni
• L-ANSEK
• LESA
CSR Day – Ġurnata Volontarja ġewwa d-Dar Papa Franġisku
Il-ħaddiema tal-Assoċjazzjoni flimkien ma’ Membri ta’ Kunsilli Lokali għamlu ġurnata
volontarjat fi Dar Papa Franġisku, fejn sar xogħol ta’ tibjid u tindif fil-binja.

Affarijiet Oħra
L-Assoċjazzjoni kompliet bir-rinovar tal-uffiċini kif ukoll tas-sala tal-Assoċjazzjoni.

X’ inhuma l-pjanijiet għall-ewwel tlett xhur tas-Sena 2019?
L-Assoċjazzjoni ħa tkompli bil-ħidma tagħha fix-xhur li ġejjin. Fost il-pjanijiet hemm:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sessjoni ta’ taħriġ fl-Ewwel Għajnuna għall-Ħaddiema tal-Kunsilli Lokali
Sessjonijiet ta’ Tifi ta’ Nar għall-Ħaddiema tal-Kunsilli Lokali
Asisstenza lill-Kunsilli Lokali / Reġjuni biex jiġu konformi mal-liġi tal-GDPR
Aktar parteċipazzjoni fi proġetti Ewropej
Aktar ħidma li tippromovi l-Integrazzjoni, parteċipazzjoni fil-proġett ADMIN4all
Jitlesta l-arkivji tad-dokumenti tal-Assoċjazzjoni
Isir ir-Risk Assessment tal-uffiċini tal-Assoċjazzjoni
Sessjoni ta’ informazzjoni b’ kollaborazzjoni mal-ERA fuq żbir ta’ siġar
Linji Gwida lill-Kunsilli Lokali u r-Reġjuni għall-Attivitajiet Kulturali mill-Fondi tal-LESA
Kollaborazzjoni mal-MCAST biex jiġu offruti sessjoni ta’ taħriġ fil-Kunsilli Lokali
Kollaborazzjoni mal-ARMS biex jibdew jitħalsu l-kontijiet ta’ dawl u ilma fil-Kunsilli Lokali
Laqgħa Plenarja Frar 2019
Riċiviment tal-Karnival lit-tfal fid-djar tas-sorjiet
Servizz offrut lill-Kunsilli Lokali għall-qbid tal-ħammiem
Sistema ta’ Traffic Management System
Kampanja kontra r-rimi tas-sigaretti u chewing gum mal-art

•
•
•
•

B’ kollaborazzjoni mad-Diviżjoni u mal-Kummissarju tal-Protezzjoni tal-Informazzjoni,
jittellgħu sessjonijiet informattivi għall-persuni fil-Kariga ta’ Data Protection Officers
Tikkonsulta biex tiġi finalizzata r-Riforma għall-Gvern Lokali
Taħdem mal-Kunsilli Lokali u mal-Fondazzjoni għall-Żoni Turistiċi fuq latrini li jinsabu f’
żoni turistiċi
Ġbir ta’ informazzjoni fuq devoluzzjonijiet li għadhom pendenti mal-Awtorita’ tal-Ippjanar
u mad-Dipartiment tal-Artijiet

Konklużjoni
Minkejja l-impennji li l-Assoċjazzjoni diġa għandha pjanati, hija dejjem tkun flessibbli u tipprova
tkun effettiva għall-ħtiġijiet li jinqalgħu u assistenza li tiġi mitlubha minn żmien għal żmien. LAssoċjazzjoni tgħaraf li għandha tkun flessibbli u li tirrejaġixxi għall-bżonn tal-Kunsill.
Matul is-sena 2018, l-Assoċjazzjoni għarfet ukoll li tuża b’ mod għaqli l-media soċjali biex twassal
l-messaġġ tagħha. Għaldaqstant kemm il-paġna uffiċjali fuq Facebook kif ukoll il-website
(lca@lca.org.mt ) ikunu regolarment aġġornati b’ dak kollu li jkun għaddej.

Mario Fava
President

