
L-immaniġġjar tal-iskart

• Effiċjenza u titjib fiI-ġbir tal-iskart domestiku u lokali, inkluż dak 
kummerċjali, bl-użu ta’ teknoloġija moderna, assessjar u ġbir ta’ data 
xjentifika.

• Involviment attiv fl-edukazzjoni lokali permezz ta’ pjan nazzjonali bl-

iskop li tikber kuxjenza fuq ir-rimi żejjed, u bla bżonn, fuq ir-riċiklaġġ

individwali jew fil-komunità bħalma hu l-fertilizzazzjoni tal-ikel, u 

għarfien ikbar fuq materjali sostenibbli.

• It-tindif ta’ toroq, żoni pubbliċi u miftuħa u pjazez bl-iktar mod effettiv 

u sostenibbli. L-installar ta’ numru ta’ kontenituri tal-iskart pubbliku

f’żoni pubbliċi, il-manutenzjoni tagħhom u l-ġbir ta’ skart b’mod 

regolari.

• L-immaniġġjar ta’ skemi ta’ ġbir ta’ skart domestiku goff.   



L-edukazzjoni u s-saħħa

• Parteċipazzjoni fl-edukazzjoni bi sħubija mal-gvern ċentrali, skejjel u universitajiet 

pubbliċi u privati biex jiżdied l-għarfien fuq żvilupp, sostenibbiltà, kultura, arti, 

tibdil fil-klima, saħħa, integrazzjoni, teknoloġija u materji oħra ta’ natura lokali. 

• Kollaborazzjoni mal-iskejjel primarji u sekondarji biex jikber l-involviment tat-tfal 

u ż-żgħażagħ fit-tmexxija u fil-proġetti lokali. Użu aħjar tal-iskejjel fil-lokalitajiet 

biex iservu ta’ ċentri lokali wara l-ħinijiet tal-iskola u fi tmiem il-ġimgħa. 

• Parteċipazzjoni f’attivitajiet sportivi li jippromwovu l-benesseri u t-titjib fis-saħħa 

fiżika u mentali. Sostenn ikbar lill-iskejjel taż-żfin u gyms fil-lokalità. 

• Tisħiħ fl-immaniġġjar tal-bereġ, kontroll u promozzjoni ta’ sanità pubblika u 

servizzi oħra tas-saħħa primarja bi sħubija ikbar mal-awtoritajiet tas-saħħa. 



Bliet u rħula “SMART”

• L-introduzzjoni u l-użu ta’ teknoloġija moderna fil-lokalitajiet tagħna biex 

tittejjeb l-informazzjoni ġeografika, urbana u l-mobbiltà. 

• Titjib u tisħiħ fis-servizzi ta’ sigurtà, infurzar fuq data pubblika, permessi u 

mmaniġġjar aħjar ta’ xogħolijiet pubbliċi u privati. 

• Sħubija ta’ entitajiet privati u universitajiet għal riċerka u żvilupp f’servizzi 

għal konnettività aħjar.



Immaniġġjar ta’ Proġetti u Attivitajiet

• L-immaniġġjar, rinovar u żamma ta’ assi immobbli tal-Kunsill, makkinarju mekkaniku u 

elettroniku, faċilitajiet sportivi, uffiċini, ġonna, playing fields u spazji miftuħa oħra.

• Żamma fl-aħjar kundizzjoni ta’ għamara tat-triq inkluż imwejjed u bankijiet, bins tal-iskart, arbli u 

sinjali ta’ traffiku, dwal u bus shelters. 

• Immaniġġjar u superviżjoni ta’ riżorsi umani tal-kunsilli lokali, diretti u indiretti, fejn jidħol 

manutenzjoni u żvilupp urban, tisbiħ u ħarsien ta’ ambjent naturali u dak mibni, indafa u fl-

immaniġġjar ta’ skart li jinkludi ċ-ċertifikazzjoni tal-istess xogħol.

• Konsolidazzjoni ta’ ħidma bejn kunsilli lokali fuq bażi regolari biex tintlaħaq effiċjenza u kwalità ta’ 

livell superjuri kemm fis-servizz kif ukoll fuq xogħolijiet. Organizzazzjoni ta’ sistemi uniformi ta’ 

manutenzjoni preventiv, ordinarju, korrettiv u ta’ emerġenza.

• Assikurazzjoni ta’ assessjar ta’ riskju, ċertifikazzjoni fuq saħħa u sigurtà, mitigazzjoni tar-riskji 

eżistenti u kontroll tagħhom.

• Immaniġġjar tal-kuntratti ta’ xogħolijiet, poloz ta’ assikurazzjoni u public liability.

• Koordinament, organizzazzjoni, promozzjoni u ffaċilitar ta’ proġetti kreattivi, kulturali, artistiċi u 

popolari.



Pjan Urban
• Żviluppar ta’ policies ta’ urbanizzazzjoni lokali trasparenti illi jippromwovu tkabbir 

ekonomiku sostenibbli u fit-tul f’qafas li jtejjeb il-livell ta’ għixien tal-ħajja, il-kwalità urbana 

tal-lokalità, jiffaċilita u jippromwovi mobilità sostenibbli, joffri protezzjoni għall-ambjent 

naturali u jassigura mobilità u aċċessibilità għal kulħadd.

• Żieda fi proġetti ta’ żoni ħodor fl-ambjent mibni u urban biex tittejjeb il-kwalità tal-arja, 

tittejjeb il-kwalità estetika tal-lokalità waqt li tikkontribwixxi għas-saħħa fiżika u mentali tar-

resident. 

• Iffukar fuq karatteristiċi uniċi tal-ibliet u l-irħula u r-residenti tagħhom.

• Żieda ta’ konsultazzjoni pubblika biex jiġi assigurat involviment ikbar tal-kommunitajiet 

lokali u msieħba soċjali għall-iżvilupp parteċipattiv u ta’ suċċess. 

• Tfassil ta’ strateġiji fit-tul flimkien ma’ stakeholders sabiex inżidu l-fiduċja tal-investitur 

lokali u nżidu r-rispett reċiproku bejn l-investitur u l-komunitajiet lokali.

• Investiment f’għodod ta’ komunikazzjoni, ġbir u ta’ informazzjoni u aċċess ikbar għall-

informazzjoni relatata ma’ sostenibbiltà biex tissaħħaħ il-ħidma bejn il-lokalitajiet, reġjuni, 

entitatijiet tal-gvern ċentrali u żviluppaturi tal-bini bil-għan li tittejjeb il-kwalità ta’ żvilupp 

urban fil-lokalitajiet. 



Servizzi Pubbliċi diċentralizzati

• Ristrutturar ta’ servizzi pubbliċi eżistenti b’impenn sabiex ikun hemm 

titjib fl-effiċċjenza, konsistenza, effettività, u assikurazzjoni.

• Immaniġġjar tar-Relazzjoni mar-Resident u mmaniġġjar tar-Relazzjoni 

lokali mal-Kommunità tan-negozju (LBRM).

• Identifikazzjoni ta’ servizzi pubbliċi addizzjonali illi jistgħu 
potenzjalment jiġu diċentralizzati u mgħoddija lill-Gvern Lokali. 



Mobilità sostenibbli

• L-ippjanar fuq bażi lokali ta’ konnettività u aċċessibilità permezz ta’ mobilità

sostenbibli bi prijorità fuq il-mixi u ċikliżmu. Dan jinkludi infrastruttura għall-

mixi u ċ-ċikliżmu moderni u siguri u l-manteniment tagħha.  

• Il-promozzjoni, sostenn u l-faċilitazzjoni ta’ sistemi u skemi ta’ mobilità bħala 

servizz privat. 

• L-iżvilupp ta’ pjan urban biex jiffaċilità l-konsenja ta’ oġġetti u servizzi f’żoni 
urbanizzati u ċentrali bl-iskop li titnaqqas il-konġestjoni u t-traffiku minn żoni 
residenzjali u miċ-ċentri tal-lokalitajiet. 



Riżorsi Umani

• Taħriġ u żvilupp individwali bi sħab ma’ Universitajiet, kulleġġi u skejjel speċjalizzati fl-

immaniġġjar.

• Ingaġġ ta’ ħaddiema ġodda.

• Teknoloġija u sistemi li jistgħu jagħtu kontribut għal aktar effiċjenza u produttività, 

benefiċċji u kumpens.

• Analiżi tax-xogħol imwettaq u tfassil ta’ metodi ġodda ta’ xogħol.  

• Relazzjoni mal-impjegati.



Immaniġġjar u dħul finanzjarju

• Nidentifikaw sorsi oħra potenzjali ta’ dħul.

• Ristrutturar tal-programmi ta’ skemi ta’ PPP.

• L-immaniġġjar ta’ sorsi oħra ta’ dħul li huma ġenerati mill-infurzar u servizzi oħra li 

huma bbażati fuq sorsi ta’ dħul simili.

• Identifikazzjoni, immaniġġjar u ksib ta’ fondi minn programmi Ewropej.

• Immaniġġjar bi trasparenza ta’ fondi pubbliċi.

• Immaniġġjar tal-assi tal-lokal.



Komunikazjoni

• Kampanji u komunikazzjoni diġitali biex ikun hemm branding tal-lokalitajiet. 

Immaniġġjar aħjar tal-media soċjali, websites, materjal ta’ promozzjoni, 

pubblikazzjonijiet u dokumentazzjoni.

• Relazzjoni mal-media li tinkludi konferenzi stampi u tnedija ta’ proġetti filwaqt li jkun 

hemm assikurazzjoni ta’ messaġġ koerenti, konsistenti u ċar.

• Konferenzi, esebizzjonijiet u attivitajiet.

• Titjib ta’ komunikazzjoni interna u titjib fir-relazzjoni ma’ għaqdiet u assoċjazzjonijiet  

fil-komunità lokali.


