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Rapport mill-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali b’ reazzjoni għar-Rapport maħruġ
mill-Uffiċju tal-Awditur Ġenerali rigward l-Evalwazzjoni tal-iskema talħaddiema mal-CWSEF

Introduzzjoni
Il-ħaddiema fuq skemi fosthom dik tal-CWSEF kienet waħda mill-ewwel prioritajiet li lAssoċjazzjoni bdiet taħdem fuqhom immedjatament wara l-ħatra ta’ President ġdid li kellha
l-Assoċjazzjoni lura għal April 2017. Hawnhekk ġie imfassal rapport bil-għajnuna tal-Viċi
President tal-Assoċjazzjoni Chev. Paul Farrugia u s-Sur Mark Grech fejn ġie diskuss u
saħansitra kien hemm proposti ta’ kif il-Kunsilli Lokalii għandhom jutiliżaw b’ mod aktar
effiċjenti dawn il-ħaddiema li kienu assenjati magħhom. L-istess rapport kien ġie preżentat lisSindki, Kunsilliera u Segretarji Eżekuttivi waqt Laqgħa Plenarja li kienet saret f’ Diċembru 2017.
Minn wara din il-laqgħa Plenarja kienu tkomplew il-laqgħat u saħansitra kien ġie ffurmat
sotto-kumitat magħmul mill-President tal-Assoċjazzjoni, kapijiet tal-entitajiet kemm tal-RSSL
kif ukoll tal-CWSEF, Presidenti Reġjonali, Sindki, Kunsilliera u Segretarji Eżekuttivi minn diversi
lokalitajiet. Kien f’ dan l-istadju li ġie fformulat u ffirmat ftehim bejn l-entitajiet rispettivi, lAssoċjazzjoni Kunsilli Lokali kif ukoll il-Kunsilli Lokali.
Ftit xhur biss wara li dan il-ftehim ġie ffirmat, l-Awditur Ġenerali ppubblika rapport relatat ma’
dak li l-Assoċjazzjoni ħasset li kellha tkun prijorita’ fl-operat tal-Kunsilli Lokali. Għaldaqstant,
l-Assoċjazzjoni ħasset il-ħtieġa li tgħaddi r-rimarki tagħha abbażi ta’ dak li ġie rrapurtat millAwditur Ġenerali.
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Numru ta’ Ħaddiema fuq l-iskema CWSEF, assenjati mal-Kunsilli Lokali
Tajjeb li wieħed jagħmel referenza għall-fatti dwar din l-iskema hekk kif ippubblikati fl-istess
rapport.
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Fis-sena 2016, Jobsplus għaddiet lil CWSEF permezz ta’ Konċessjoni l-immaniġjar ta’
dawn il-ħaddiema
L-għan ewlini tal-iskema huwa li tipprovdi lill-parteċipanti opportunita’ biex jagħmlu
xogħol fil-kommunita’ filwaqt illi jkunu qed itejjbu l-kapaċitajiet tagħhom f’ dak issettur partikolari. Din l-opportunita’ kellha twassal lil dawn il-ħaddiema biex issibu
xogħol alternattiv u għaldaqstant l-iskema kellha sservi biex tkun ta’ transizzjoni biex
wieħed itejjeb l-kapaċitajiet tiegħu
Fis-sena 2018, kien hemm b’ kollox 839 parteċipant, b’ salarju ta’ €1,220 għal kull
parteċipant
In-nefqa ta’ din l-iskema twassal għal total ta’ spiża f’ salarji ta’ €12.3 miljun
L-eta’ ta’ dawn il-ħaddiema tvarja minn 18-il sena sal-fuq minn 60 sena. L-eta medja
hija dik ta’ bejn 45 sena u 54 sena
Parteċipanti eliġibli għal din l-iskema iridu jikklassifikaw f’ waħda minn dawn ilkategoriji; i) persuni li kienu f’ impjig matul l-isekma CWS bejn is-sena 2009 u s-sena
2016, ii) persuni li huma f’ diżadvantaġġati, iii) persuni oħra kif proposti mill-Jobsplus
Il-parteċipanti fl-iskema jidher li dawk f’ Malta ijlhom f’ medja ta’ 8.6 snin li ma kienux
f’ impjig filwaqt li dawk f’ Għawdex kienu f’ medja ta’ 9.6 snin
Sa l-aħħar ta’ Settembru 2018 jidher li kien hawn 505 parteċipant assenjat f’ Malta u
334 parteċipant ieħor assenjat f’ Għawdex
Jidher li 193 parteċipant huma assenjati mal-Kunsilli Lokali f’ Malta u 72 oħra huma
assenjati ma’ Kunsilli Lokali f’ Għawdex
Il-kumplament tal-parteċipanti huma assenjati fl-iskejjel, NGOs u entitajiet pubbliċi
oħrajn
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Implimentazzjoni tal-iskema
Taħriġ
L-Assoċjazzjoni tinnota r-rimarka li għadda l-Awditur Ġenerali li l-iskema tista’ tingħata aktar
valur billi l-CWSEF tinvesti aktar f’ dawn il-parteċipanti u toffrijlhom it-taħriġ neċessarju mhux
biss biex itejjeb il-kapaċitajiet tagħhom fis-settur rispettiv imma biex ukoll saħansitra ikunu
kapaċi isibu impjig alternattiv lilhinn mill-iskema.
Tajjeb li wieħed isemmi li ħafna minn dawn il-ħaddiema li huma assenjati mal-Kunsilli Lokali
jagħmlu xogħol manwali li ovjament dan ikun jirrikjedi mhux biss l-kapaċita’ li dan ix-xogħol
isir tajjeb imma wkoll li l-mod li bih isir ikun konformi mal-liġijiet tas-Saħħa u s-Sigurta’ fuq ilpost tax-xogħol. Għaldaqstant huwa ta’ benefiċju għal kulħadd li dawn il-ħaddiema jingħataw
taħriġ anki fuq s-Saħħa u s-Sigurta’ fuq il-Post tax-Xogħol.
Hawnhekk tajjeb li wieħed jinnota r-rapport tajjeb li hemm bejn l-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali
u l-Awtorita’ tas-Saħħa u s-Sigurta’ fuq il-Post tax-Xogħol, li flimkien dejjem qegħdin naħdmu
għall-aktar għarfien fuq l-importanza tal-ħarsien tas-Saħħa u s-Sigurta’ tal-Impjegat fuq il-Post
tax-xogħol. Għaldaqstant ftit tal-ġimgħat ilu l-Assoċjazzjoni setgħet taghti opportunita’ lillKunsilli Lokali biex jibgħatu lill-ħaddiema li jagħmlu xogħol manwali għall-taħriġ fuq l-użu u kif
wieħed jiddisponi aħjar minn sustanzi perikolożi. Kien ta’ sodisfazzjoni li għal dan it-taħriġ, li
kien ukoll mingħajr ħlas kemm għall-entita’ kif ukoll għall-Kunsilli Lokali attendew ilmaġġoranza tal-ħaddiema li qegħdin fuq din l-iskema.
Tajjeb ukoll li wieħed jinnota li minn żmien għal żmien l-Assoċjazzjoni tissusidja wkoll lillKunsilli Lokali u Kumitati Reġjonali parti sostanzjali għal taħriġ fost l-oħrajn; Korsijiet fl-Ewwel
Għajnuna , Mental First Aid kif ukoll Korsijiet Bażiċi fit-Tifi tan-Nar. Tajjeb li wieħed jinnota li
matul is-sena 2019 kienu bosta Kunsilli Lokali u Kumitati Reġjonali li bgħatu lill-ħaddiema li
qegħdin fuq l-iskema għal dan it-taħriġ.
L-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali tippromovi u temmen li t-taħriġ huwa għodda importanti għalliżvilupp tar-riżorsi umani assenjati mal-entita’ rispettiva għaldaqstant, b’ mod ħolistiku dan
għandu jtejjeb l-effiċjenza u l-effettivita’ ta’ l-istess entita’. Bħala Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali
nissuġġerixxu li jkun hemm aktar komunikazzjoni bejn l-entita’ responsabbli minn dawn ilħaddiema u l-Kunsilli Lokali rispettivi biex jiġu indirizzati nuqqasijiet fil-kapaċijiet ta’ dawn ilħaddiema u għaldaqstant ikun jista’ jitfassal taħriġ adekwat. Nemmnu wkoll li ħafna minn
dawn il-ħaddiema m’għandhomx kwalifiċi dokumentati imma nemmnu li għandu jinstab mod
kif il-kapaċitajiet miksuba jiġu msarfa u rikonoxxuti permezz ta’ ċertifikati li dawn ikunu jistgħu
juru anki ‘l quddiem meta jfittxu xogħol alternattiv.
Għaldaqstant, l-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali temmen li b’ aktar taħriġ u investiment f’ dawn ilħaddiema wieħed ser jinvesti mhux biss fil-ħaddiem partikolari imma wkoll fil-livell tax-xogħol
imwettaq. Naqblu wkoll mal-kumment li għadda l-Awditur Ġenerali, li n-nuqqas ta’ taħriġ
mogħti lil dawn il-ħaddiema qed iwassal biex jintilef l-iskop tal-iskema, fejn il-lok ta’ titjib fuq
bażi personali ser ikun limitat. Nemmnu wkoll li għandu jingħata taħriġ li jkun rikonoxxut biex
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b’hekk il-ħaddiema anki jigwadanjaw personalment anki billi jinkludi din l-informazzjoni fisCV tagħhom meta jiġu biex japplikaw għall-impjig alternattiv.

Polza tal-Assigurazzjoni għall-Ħaddiema
B’ sodisfazzjoni, l-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali tinnota li l-Kunsilli Lokali huma l-unika entita’ li
magħhom huma assenjati dawn il-ħaddiema li jipprovdu polza tal-assigurazzjoni kemm tasSaħħa kif ukoll Personal Accident. Dawn il-poloz tal-Assigurazzjoni setgħu jkopru lil dawn ilħaddiema permezz tal-ftehim li l-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali għamlet mal-Kumpanija talAssigurazzjoni għaldaqstant, dawn l-impjegati setgħu jitdħlu wkoll taħt l-istess polza talassigurazzjoni li magħha huma assigurati l-Membri eletti u l-ħaddiema tal-Kunsilli Lokali u
Kumitatti Reġjonali. Wieħed tajjeb li jsemmi wkoll li l-polza tal-assigurazzjoni tas-saħħa tat lpossibilita’ li dawn il-ħaddiema ikopru wkoll lid-dipendenti tagħhom għall-prezz ferm ridott.
Kemm il-polza tal-assigurazzjoni tas-saħħa kif ukoll dik tal-Personal Accident huma poloz ta’
benefiċju għaldaqstant, il-ħaddiem mhuwiex biss kopert fuq il-lant tax-xogħol imma l-poloz
huma applikabbli anki mhux waqt il-ħin tax-xogħol.

Performance Bonus
Hekk kif indikat tajjeb fir-rapport maħruġ mill-Awditur Ġenerali, sa qabel sar l-ftehim bejn lAssoċjazzjoni u l-Entita’, ma kien hemm l-ebda qafas li jirregola l-performance bonus li jistgħu
jingħataw dawn il-ħaddiema assenjati mal-Kunsilli Lokali u r-Reġjuni. L-Assoċjazzjoni Kunsilli
Lokali għamlet il-proposti tagħha lil Jobsplus kif ukoll lill-Entita’ ikkonċernata sabiex ġie
stabbilit dan il-qafas regolatorju.
Kif semma tajjeb l-Awditur Ġenerali l-kriterji proposti mill-Assoċjazzjoni kienu daqsxejn aktar
riġidi minn dawk imħadma minn entitajiet oħrajn. L-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali temmen li ilperformance bonus għandu jkun ta’ inċentiv għal dawk il-ħaddiema li jaċċellaw fix-xogħol
tagħhom u mhux ħlas garantit għal kull ħaddiem. Għaldaqstant dan il-bonus għandu jkun ta’
inċentiv biex il-ħaddiem juri aktar entużjażmu f’ xogħolu. L-iskop kien li dan il-bonus għandu
jinċentiva u jippromovi l-effiċjenza u l-kwalita’ ta’ xogħol mogħti lura lis-soċjeta’ minn dawn
il-ħaddiema.
L-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali ħadmet biex iżomm id-dritt tas-Sindku u s-Segretarju Eżekuttiv
biex jagħmlu l-appraisal tal-ħaddiema ikkonċernati. Is-Segretarju Eżekuttiv li flimkien masSindku huma l-persuni responsabbli mill-amministrazzjoni tar-riżorsi umani tal-Kunsill Lokali
jew Reġjun rispettiv għaldaqstant, għandhom flimkien ikollhom id-dritt u l-obbligu li jevalwaw
il-performance tal-ħaddiem. Apparti minn hekk huma is-Sindku u s-Segretarju Eżekuttiv li
jaħdmu mill-qrib ta’ dawn il-ħaddiema u għaldaqstant din il-prassi hija mistennija li tkun aktar
ġusta kemm fuq il-ħaddiem kif ukoll fuq il-Kunsill Lokali / Reġjun rispettiv.

Pjan ta’ ħidma
L-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali temmen li kull ħaddiem li qed jitħallas biex jagħmel xogħlu,
għandu jagħmel dan bl-aktar mod effiċjenti possibbli. L-Assoċjazzjoni għarfet ukoll iddiffikultajiet li ċerti ħaddiema jsibu biex jieħdu l-inizjattiva biex jibdew jew jitlestew xi
xogħlijiet. Għaldaqstant, l-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali insistiet li għandu jkun hemm
konsistenza kif ukoll rendikont li l-Kunsilli Lokali/ Reġjuni qegħdin jutiliżaw dawn ir-riżorsi
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umani bl-aħjar mod possibbli. Fil-fatt hekk kif irapurtat tajjeb mill-Awditur Ġenerali, lAssoċjazzjoni Kunsilli Lokali tat r-responsabbilita’ lis-Sindku u lis-Segretraju Eżekuttiv biex
ifasslu pjan ta’ ħidma ta’ ġimgħa għal kull ħaddiem assenjat mal-Kunsill Lokali/ Reġjun
rispettiv. Fl-aħħar tax-xhar, il-Kunsilli Lokali huwa wkoll obligat li jibgħat rapport ta’ ħidma
hekk kif ikkomparat mal-pjanijiet ta’ ħidma matul dak ix-xhar.
L-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali tisħaq li huwa fl-obbligu tal-Entita’ li għandha tara li kull Reġjun
u Kunsill Lokali jibgħat ir-rapporti kollha rikjesti fil-ħin. Huwa wkoll responsabbilita’ tal-Entita’
li tara li minn ir-rapporti tkun tista’ tevalwa wkoll li dawn ir-riżorsi qedgħin jiġu utilizzati blaktar mod effiċjenti possibbli.

Konklużjoni
L-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali temmen li l-ftehim li sar bejn il-partijiet kien ta’ importanza biex
ikun qafas regolatorju. Biss nemmnu li:
•
•

•

•

Għandu jkun hemm aktar komunikazzjoni bejn il-partijiet u li din ma ssirx biss meta
jinqalgħu l-problemi
Ir-Reġjun/ Kunsill Lokali rispettiv għandu jkun infurmat bl-aħjar mod possibbli dwar
ħiliet jew nuqqas ta’ abbilitajiet ta’ kull impjegat li jiġi assenjat mar-Reġjun/ Kunsill
Lokali rispettiv
Għandu jkun hemm pjan ta’ taħriġ li jkun ikkomunikat mal-Kunsilli Lokali bil-quddiem
sabiex il-Kunsill ikun jista’ wkoll jagħti s-suġġerimenti tiegħu fuq it-taħriġ li jkun ser
jingħata lil dawn il-ħaddiema. Apparti minn hekk nesiġu li l-Kunsilli Lokali jkunu
infurmati fi żmien adekwat minn qabel li jkun ser jingħata dan it-taħriġ sabiex ikunu
jistgħu jiskedaw ix-xogħlijiet li jkunu jridu jsiru
Għandu jsir aktar moniteraġġ min-naħa tal-Entita’ sabiex nassiguraw li l-iskema qed
tiffunzjona u li qed tilħaq il-miri tagħha filwaqt li jittieħdu passi dixxipplinarji filkonfront ta’ dawk li ma jkunux qed isegwu l-proċeduri stabbiliti

Għaldaqstant, nemmnu li b’ dan il-mod ikun hemm titjieb fl-effiċjenza, trasparenza u leffettivita’ ta’ din l-iskema.
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