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STATUT TAL-ASSOĊJAZZJONI NAZZJONALI TAS-SEGRETARJI EŻEKUTTIVI TAL-
KUNSILLI LOKALI U REĠJONALI (ANSEK) 

 
Dan l-istatut ibiddel l-istatut preċedenti li kien f’isem l-Assoċjazzjoni Segretarji Eżekuttivi 
Kunsilli Lokali (Malta), ASKLM.  Dan ġie approvat waqt laqgħa Ġenerali Straordinarja li 
nżammet nhar il-Ħamis 12 ta’ April 2012. 
 
Artiklu 1 – ISEM 
 
L-Assoċjazzjoni Nazzjonali tas-Segretarji Eżekuttivi tal-Kunsilli Lokali u Reġjonali (fil-qosor 
ANSEK) għandha tkun organizzazzjoni non-profit volontarja u indipendenti. 
 
Artiklu 2 – Għanijiet 
 
L-ANSEK ġiet stabbilita b’dawn l-għanijiet li ġejjin: 
 

a) Tħares l-interessi tas-Segretarji Eżekuttivi kollha tal-Kunsilli Lokali u Reġjonali f’Malta 
u Għawdex. 

b) Tiżgura l-ogħla livell ta’ professjonalità u serjetà fil-kariga ta’ Segretarju Eżekuttiv. 
c) Tgħin biex jissaħħaħ l-operat tal-Kunsilli Lokali b’mod ġenerali. 
d) Tassisti lid-Dipartiment tal-Gvern Lokali f’materji li jolqtu direttament l-operat tal-

Kunsilli Lokali. 
e) Tippromwovi, tassisti u sservi ta’ appoġġ fl-aspetti kollha tal-Gvern Lokali b’mod 

partikulari f’dawk amministrattivi, ta’ prattika maniġerjali u tas-servizz lill-pubbliku. 
 
Artiklu 3 – L-attività ewlenija 
 
Sabiex jintlaħqu l-għanijiet tagħha l-ANSEK għandha: 
 

a) Toffri jew tħeġġeġ li jkun offrut taħriġ tal-ogħla kwalità minn persuni akkreditati; 
b) Twassal eżempji ta’ prattiċi tajba lill-membri tagħha; 
c) Toffri assistenza lill-membri tagħha kollha biex itejbu l-operat tagħhom; 
d) Tiżgura u tinsisti mal-awtoritajiet konċernati li d-deċiżjonijiet, ordnijiet u l-liġijiet 

mgħoddija dwar il-Gvern Lokali ma jolqtux b’mod negattiv il-ħidma tal-membri 
tagħha; 

e) Iżżomm komunikazzjoni regolari mal-membri tagħha u tagħti widen għall-
preokkupazzjonijiet li jista’ jkollhom; 

 
Artiklu 4 – L-istrutturi  
 
L-istrutturi tal-ANSEK huma l-Laqgħa Ġenerali Annwali (LĠA) u l-Kumitat Eżekuttiv. 
 
Artiklu 5 – Sħubija 
 
1) Is-sħubija fl-organizzazzjoni għandha tkun miftuħa għal dawn il-persuni kif ġej: 

a. Persuni maħtura u jaħdmu fil-kariga ta’ Segretarji Eżekuttivi fil-Kunsilli Lokali 
(membri sħaħ). 

b. Persuni maħtura u jaħdmu fil-kariga ta’ Segretarji Eżekuttivi fil-Kumitati 
Reġjonali (membri sħaħ). 

c. Aġenti Segretarji Eżekuttivi li qed jaħdmu fuq bażi full time f’Kunsill Lokali 
partikulari (membri assoċjati). 
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d. Aġenti Segretarji Eżekuttivi li qed jaħdmu fuq bażi full time f’Kumitat Reġjonali 
partikulari (membri assoċjati). 

e. Skrivani fi skala 11 jew aktar tal-Kunsilli Lokali u dawk fil-Kumitati Reġjonali li 
jkunu membri fil-pool tas-Segretarji Eżekuttivi (membri assoċjati). 

f. Kunsilli Lokali (membri korparattivi). 
g. Kumitati Reġjonali (membri korparattivi) 

 
2) Il-membri għandhom ikunu impenjati li jsegwu l-prinċipji msemmija f’Artiklu 2.  Is-

sħubija hija soġġetta għal miżata kif stabbilita minn żmien għal żmien mill-Kumitat 
Eżekuttiv u l-Kumitat Eżekuttiv għandu jiddeċiedi l-modalitajiet tas-sħubija b’mod 
partikulari t-tul tas-sħubija. 

 
3) Is-sħubija tidħol fis-seħħ appena tkun approvata mill-Kumitat Eżekuttiv u titħallas il-

miżata dovuta u għandha tkun itterminata: 
 

a) Jekk ikun hemm ir-riżenja bil-miktub mill-membru; 
b) Jekk ma jkunx aktar eliġibbli skont is-sub-artiklu 1) fuq; 
c) Jekk ikun imkeċċi mill-Kumitat Eżekuttiv, wara li jkun stabbilit li kiser waħda jew 

aktar mit-termini tal-istatut, liema raġuni trid tintbagħat lill-Membru.  Il-Membru 
għandu jingħata l-possibiltà li jikkontesta t-tali deċiżjoni fil-LĠA jew f’Laqgħa 
Ġenerali Straordinarja (LĠS) li jkun imiss u tali tkeċċija, wara rappreżentazzjonijiet 
mill-membru u mill-Kumitat Eżekuttiv, għandha tkun ikkonfermata jew revokata  
permezz tat-tali laqgħat.  F’każ li t-tkeċċija tkun ikkonfermata, il-membru ma jkollux 
dritt għall-ebda rifużjoni ta’ miżati mħallsa. 

 
 
Artiklu 6 – Il-Laqgħa Ġenerali Annwali 
 
1) Il-Laqgħa Ġenerali Annwali għandha tissejjaħ mill-Kumitat Eżekuttiv mhux inqas minn 

darba f’sena u mhux aktar tard mill-15 ta’ Diċembru tas-sena partikulari sakemm ma 
jkunx qed imexxi Kumitat tat-Tmexxija li għandu jsejjaħ LĠS sa mhux aktar tard minn 
għaxar (10) xhur mill-ħatra tiegħu.   

 
2) Il-membri sħaħ kollha tal-ANSEK għandhom ikunu mistiedna għal-LĠA permezz ta’ avviż 

li għandu jintbagħat mill-inqas 15-il ġurnata qabel id-data tal-LĠA.  Dan l-avviż għandu 
jinkludi d-data, il-ħin, il-post u l-aġenda.  Dan l-avviż għandu jinkludi wkoll id-
dokumentazzjoni rilevanti għal-laqgħa.  Membri Assoċjati jew individwi mhux membri 
jistgħu jattendu l-LĠA bħala osservaturi jekk ikunu hekk mistiedna filwaqt li jkunu jistgħu 
jintervjenu biss jekk jingħataw il-permess mill-persuna li tkun qed tmexxi l-laqgħa.  L-
avviż għal-LĠA jista’ jintbagħat permezz ta’ kwalunkwe format (inkluż b’format diġitali) 
kif ikun deċiż mill-Kumitat Eżekuttiv. 

 
3) Il-membri sħaħ kollha, waqt il-LĠA, għandhom dritt għal vot wieħed biss filwaqt li 

prokuri ma jkunux aċċettati. 
 
4) Il-quorum meħtieġ għal-LĠA għandu jkun ta’ żewġ terzi tal-membri sħaħ. 

 
a) F’każ li ma jintlaħaqx il-quorum il-LĠA għandha tibda tletin (30) minuta tard bil-

membri preżenti u tkun meqjusa valida. 
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5) Il-LĠA għandha s-setgħa li: 
 

a) Tippreżenta u tapprova r-Rapport Annwali; 
b) Tippreżenta u tapprova r-Rapport Finanzjarju Annwali; 
c) Teleġġi l-Kumitat Eżekuttiv kull tliet snin; 
d) Temenda l-istatut; u 
e) Tiddissolvi l-ANSEK. 

 
6) Il-President tal-Kumitat Eżekuttiv għandu jmexxi l-LĠA filwaqt li s-Segretarju għandu 

jieħu l-minuti tal-laqgħa u jirreġistra kull deċiżjoni meħuda. 
 

7) Id-deċiżjonijiet waqt il-LĠA għandhom jittieħdu b’maġġoranza sempliċi, ħlief dawk id-
deċiżjonijiet elenkati f’Artiklu 6(5)(d) u (e), liema deċiżjonijiet għandhom ikunu approvati 
biss b’maġġoranza ta’ żewġ terzi tal-membri kollha preżenti għal-LĠA. 

 
8) Fis-sena li fiha jkun imiss li jsiru l-elezzjonijiet il-Kumitat Eżekuttiv għandu jilqa’ n-nomini 

tal-membri fuq il-formola preskritta sa mhux aktar tard minn tmienja u erbgħin (48) 
siegħa qabel il-LĠA.  In-nomini għandhom ikunu ssekondati b’mill-inqas membru sħiħ 
wieħed.  Kemm in-nominati kif ukoll is-sekondanti għandhom ikunu membri mħallsa sal-
għeluq tan-nomini.  

 
9) Qabel il-votazzjoni, waqt il-LĠA, il-kandidati għandhom jingħataw l-opportunità biex 

jagħmlu diskors ta’ mhux aktar minn tliet (3) minuti jew, jekk ikun hemm aktar minn 
għaxar (10) kandidati, mhux aktar minn żewġ (2) minuti.  Il-votazzjoni tkun waħda 
sigrieta u mmexxija minn kummissjoni elettorali ffurmata minn tliet membri u maħtura 
waqt il-LĠA.  Jiġu meqjusa eletti l-aktar seba’ (7) kandidati li jġibu voti iżda, kemm-il 
darba wieħed jew aktar mill-kandidati jkunu Għawdxin, l-aktar fost il-kandidati 
Għawdxin li jġib voti jkun awtomatikament elett bħala wieħed mis-sebgħa (7).  F’każ li 
wieħed jew aktar mill-kandidati jġibu l-istess ammont ta’ voti qabel ma jkunu eletti s-
sebgħa (7) membri meħtieġa fuq il-Kumitat Eżekuttiv, terġa ssir elezzjoni bejn dawk il-
kandidati li jġibu l-istess ammont ta’ voti sakemm jintlaħaq in-numru ta’ sebgħa (7). 

 
10) Ma ssirx elezzjoni jekk in-numru ta’ kandidati jkun mhux inqas minn ħamsa (5) u mhux 

iżjed minn sebgħa (7).  Għall-fini ta’ dan l-istatut, Kumitat Eżekuttiv ikun meqjus 
debitament kompost jekk ikollu mhux inqas minn ħames (5) membri fil-kariga. 

 
11) F’każ li n-numru ta’ kandidati jkun inqas minn ħamsa (5) il-persuna li tkun qed tippresiedi 

fil-LĠA jew LĠS, skont il-każ, għandha tagħmel sejħa minn fost dawk preżenti biex jitfgħu 
l-kandidatura tagħhom ma’ dawk li jkunu tefgħu in-nomina skont Artiklu 6 (8).  Iżda, jekk 
in-numru ta’ kandidati jibqa’ ma jilħaqx in-numru ta’ ħamsa (5), il-persuna li tkun qed 
tippresiedi għandha tressaq mozzjoni biex ikun maħtur Kumitat tat-Tmexxija għal żmien 
ta’ mhux aktar minn għaxar (10) xhur u li matul it-terminu tiegħu għandu jsejjaħ 
elezzjoni mill-ġdid permezz ta’ LĠS.  Iżda, mal-approvazzjoni ta’ dan l-istatut, għandu 
jibqa’ jmexxi, sa mhux aktar tard minn għaxar (10) xhur mid-data tal-approvazzjoni 
tiegħu, il-Kumitat tat-Tmexxija maħtur waqt il-LĠS tal-ASKLM li saret fl-Uffiċċju 
Amministrattiv tal-Kunsill Lokali Isla nhar is-27 ta’ Jannar 2012.      

 
12) L-ebda membru ma jista’ jivvota f’elezzjoni għall-Kumitat Eżekuttiv jekk ma jkunx 

membru sħiħ u jkollu wkoll il-miżata mħallsa sal-ħin tal-votazzjoni. 
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Artiklu 7 – Il-Kumitat Eżekuttiv 
 
1) Il-Kumitat Eżekuttiv biss għandu d-dritt li jirrappreżenta l-ANSEK kemm f’Malta kif ukoll 

f’fora Internazzjonali. 
 

2) Il-Kumitat Eżekuttiv għandu jkun responsabbli mill-operat finanzjarju u maniġerjali tal-
ANSEK kif ukoll biex jifformula l-istrateġija u l-objettivi skont it-termini ta’ dan l-istatut.   
 

3) Il-Kumitat Eżekuttiv għandu jkun elett permezz tal-LĠA u għandu jkun kompost minn 
mhux inqas minn ħames (5) membri u mhux aktar minn seba’ (7) membri, kollha 
individwi.  Iżda, f’każ li l-membri fil-Kumitat Eżekuttiv ikun inqas minn sebgħa (7) il-
Kumitat Eżekuttiv għandu, fi żmien sitt (6) ġimgħat, jeleġġi lil dawk il-kandidati li fl-aħħar 
elezzjoni jkunu ġabu l-akbar ammont ta’ voti minn fost dawk li ma ġewx eletti sakemm 
jintlaħaq in-numru ta’ seba’ (7) membri fil-Kumitat Eżekuttiv.  Iżda, f’każ li dak li jkun 
imiss fil-lista ma jaċċettax il-kariga, il-Kumitat Eżekuttiv għandu jibqa’ jsejjaħ lill-kandidati 
li jkun imiss sakemm jimla’ l-kariga vakanti.  Jekk ma jibqax aktar kandidati xi jsejjaħ, il-
Kumitat Eżekuttiv għandu jikko-optja persuna minn fost il-membri sħaħ wara sejħa għal 
espressjoni ta’ interess minn fost il-membri. 

 
4) Sakemm mhux speċifikat mod ieħor il-Kumitat għandu jaddotta l-proċeduri tal-ħidma 

tiegħu, inkluż it-tqassim tar-responsabbiltajiet u l-karigi tal-membri tiegħu.  Minkejja 
dan, il-Kumitat Eżekuttiv għandu jiltaqa’ mhux inqas minn darba kull ħames ġimgħat 
permezz ta’ avviż tal-laqgħa li għandu jintbagħat mhux inqas minn ħamest (5) ijiem 
qabel.  L-avviż għandu jinkludi d-data, il-ħin, il-post, l-aġenda u kull dokumentazzjoni 
rilevanti mas-suġġetti fl-aġenda.   

 
5) Il-quorum meħtieġ għal-laqgħat tal-Kumitat Eżekuttiv huwa l-akbar numru sħiħ fuq il-

ħamsin fil-mija tal-membri fil-Kumitat. 
 

6) Ħlief għall-ewwel laqgħa wara elezzjoni ta’ Kumitat Eżekuttiv ġdid, li għandha tiġi deċiża 
mill-persuna l-aktar anzjana, wara konsultazzjoni mal-membri eletti kollha, id-data u l-
ħin ta’ kull laqgħa għandha tkun deċiża fi tmiem ta’ kull laqgħa tal-Kumitat Eżekuttiv.  Il-
post għandu jkun deċiż mill-President filwaqt li l-aġenda għandha tkun ifformulata mis-
Segretarju wara konsultazzjoni mal-membri kollha tal-Kumitat.  Dawn ir-rekwiżiti jistgħu 
ma jkunux applikati kemm-il darba tinkiseb l-approvazzjoni minn qabel mill-membri 
kollha tal-Kumitat.   

 
7) Kull membru tal-Kumitat ikollu vot wieħed biss u kull deċiżjoni tittieħed b’maġġoranza 

sempliċi permezz ta’ votazzjoni b’turija tal-idejn.  
 

8) F’każ li votazzjoni fuq deċiżjoni ġġib voti indaqs bejn dawk favur u dawk kontra, il-
President ikollu dritt li jagħti l-casting vote ukoll jekk ikun ta l-vot oriġinali.  

 
9) Immedjatament wara l-ħatra, u mhux inqas minn sebat (7) ijiem mill-elezzjoni, il-Kumitat 

Eżekuttiv għandu jaħtar President, Segretarju u Teżorier.  Dawn il-persuni jkunu l-
firmatarji għall-kontijiet bankarji tal-ANSEK sakemm ikun hemm żewġ firmatarji flimkien 
u li wieħed minnhom irid ikun dejjem it-Teżorier jew min ikun qiegħed jaġixxi f’din il-
kariga.  Minbarra dawn it-tliet karigi, il-Kumitat Eżekuttiv għandu jaħtar ukoll Viċi-
President, Uffiċċjal għar-Relazzjoni mal-Membri, Uffiċċjal għall-Komunikazzjoni u 
Uffiċċjal għal Għawdex.  Il-Kumitat Eżekuttiv jista’ jaħtar karigi oħra kif jidhirlu xierqa 
sabiex iwettaq il-funzjonijiet tiegħu bl-akbar effiċċjenza. 
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10) Għall-fini ta’ dan l-istatut, il-klawsoli li jitkellmu dwar il-Kumitat Eżekuttiv japplikaw ukoll 

għall-Kumitat tat-Tmexxija meta jkun maħtur skont dan l-istatut. 
 

11) Il-funzjonijiet bażiċi tal-membri jkunu: 
 

a) President:-jirrappreżenta l-ANSEK, jikkordina l-ħidma tal-Kumitat Eżekuttiv, imexxi l-
laqgħat.  Fl-assenza tal-President, jekk ikun hekk maħtur, il-laqgħat jitmexxew mill-
Viċi President u, jekk dan ma jkunx maħtur jew ma jkunx preżenti għal-laqgħa, 
imexxi l-aktar wieħed anzjan. 

b) Segretarju:-jieħu l-minuti tal-laqgħat, jipprepara l-aġenda, jieħu ħsieb il-
korrispondenza u jipprepara r-rapport annwali. 

c) Teżorier:-jieħu ħsieb il-kontijiet finanzjarji, jipprepara l-estimi finanzjarji, ir-rapport 
finanzjarju fl-aħħar tas-sena u wkoll li joħroġ il-pagamenti dovuti wara li jkunu 
approvati f’laqgħa tal-Kumitat Eżekuttiv. 
 

d) Iżda kull membru tal-Kumitat Eżekuttiv jista’ jingħata xogħlijiet oħra kif jidhirlu 
xieraq minn żmien għal żmien. 

 
12) Il-membri tal-Kumitat Eżekuttiv ikunu eletti għal perijodu ta’ tliet (3) snin, sakemm ma 

jkunx itterminat qabel, u kif jiskadi dan il-perijodu jistgħu jikkontestaw mill-ġdid l-
elezzjonijiet tal-Kumitat.  Membru tal-Kumitat Eżekuttiv jista’ jkollu t-terminu tiegħu 
itterminat qabel il-perijodu ta’ tliet (3) snin f’każ ta’: nuqqas ta’ attendenza għal tliet 
laqgħat konsekuttivi (jekk mhux għal raġuni ġustifikata), tkeċċija tal-membru tal-Kumitat 
permezz ta’ Laqgħa Ġenerali Straordinarja jew jekk il-membru ma jibqax aktar membru 
tal-organizzazzjoni għal kwalunkwe raġuni. 

 
13) Jekk, minħabba t-terminazzjoni ta’ wieħed jew aktar mill-membri tal-Kumitat qabel ma 

jiskadu t-tliet (3) snin tat-terminu jibqgħu fil-kariga inqas minn seba’ (7) membri, il-
membri l-oħra għandhom jaħtru membri skont Artiklu 7 (3).   

 
 
Artiklu 8 – Il-Laqgħa Ġenerali Straordinarja (LĠS) 
 
1) Il-LĠS għandha tissejjaħ mill-Kumitat Eżekuttiv jew fuq inizjattiva tiegħu jew fuq talba bil-

miktub minn mhux inqas minn għaxra fil-mija  tal-membri kollha fl-organizzazzjoni.  
 

2) Sakemm mhux speċifikat mod ieħor, il-proċeduri meħtieġa għal-LĠS għandhom ikunu l-
istess bħal dawk meħtieġa fil-LĠA. 

 
3) Il-LĠS għandu jkollha dawn il-poteri li ġejjin: 
 

a) Li tneħħi wieħed jew aktar mill-membri tal-Kumitat Eżekuttiv qabel l-iskadenza tat-
terminu tal-kariga tiegħu/tagħha; 

b) Li ssejjaħ elezzjoni bikrija għall-Kumitat Eżekuttiv. 
c) Li temenda l-istatut; 
d) Li tiddisolvi l-ANSEK 

 
4) Id-deċiżjonijiet meħuda waqt il-LĠS għandhom jittieħdu b’maġġoranza ta’ żewġ terzi tal-

membri preżenti.   
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5) Fl-eventwalità li waqt il-LĠS in-numru ta’ membri fil-Kumitat Eżekuttiv, jew minħabba t-
tneħħija ta’ xi membri jew għal xi raġuni oħra, jinżel għal anqas minn ħamsa (5), il-LĠS 
għandha immedjatament taħtar Chairperson b’vot sempliċi biex ikompli jmexxi dik il-
laqgħa biss.  Dan għandu jsejjaħ elezzjoni minn fost il-membri preżenti immedjatament.  
Dawk interessati li jikkontestaw għandhom jirreġistraw isimhom maċ-Chairperson 
filwaqt li ċ-Chairperson, fil-proċess tal-elezzjoni, għandu jsegwi Artiklu 6 (9) ta’ dan l-
istatut. 

 
Artiklu 9 – Rappreżentanza Legali 
 
Ir-rappreżentanza legali tal-organizazzjoni hija vestita fil-President u s-Segretarju tal-Kumitat 
Eżekuttiv u, fin-nuqqas tagħhom, dawk li jkunu maħtura biex jaġixxu tali. 
 
Artiklu 10 – Finanzi 
 
1) Il-Kumitat Eżekuttiv ikun responsabbli mit-twettiq tal-obbligi finanzjarji tal-

Organizzazzjoni, u għal dan il-għan, għandu jżomm sistemi ta’ kotba finanzjarji tal-ħidma 
tiegħu aġġornati.  Is-sena finanzjarja tal-Organizzazzjoni għandha tikkonċidi mas-sena 
kalendarja. 

 
2) Il-Kumitat Eżekuttiv għandu jaċċerta li, fl-aspetti finanzjarji, jaddotta proċeduri u 

regolamenti ċari u jiżgura li jżomm trasparenza sħiħa mal-membri tal-Kumitat Eżekuttiv.  
 
Artiklu 11 – Tul u Xoljiment 
 
L-organizzazzjoni għandha tkun stabbilita għal żmien indefinit.  Fejn, wara deċiżjoni f’LĠA 
jew LĠS, l-Organizzazzjoni tkun xolta, l-assi kollha tagħha għandhom jgħaddu għand dik l-
għaqda volontarja non-profit li tkun imsemmija fid-deċiżjoni biex tkun xolta l-
Organizzazzjoni.  
 
Artiklu 12 – L-Uffiċċju 
 
L-indirizz uffiċċjali tal-Organizzazzjoni rreġistrat għandu jkun c/o Kunsill Lokali Naxxar iżda l-
Kumitat Eżekuttiv jista’ jbiddel l-indirizz b’deċiżjoni sempliċi.   
 
 
 
(firem) 


