
Din is-sejħa qed tieħu post is-sejħa tal-Pożizzjoni ta' Segretarju Eżekuttiv mal-Kunsilli Reġjonali u Lokali
fi ħdan id-Diviżjoni għall-Gvern Lokali fil-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali
ppubblikata fil-Gażżetta tal-Gvern Nru 20,946 datata 21 ta' Ottubru 2022. Applikanti li diġa' applikaw fit-
termini tal-imsemmija sejħa m'għandhomx għalfejn jerġgħu japplikaw.

1. Id-Diviżjoni tal-Gvern Lokali (LGD) fi ħdan il-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali, tixtieq
tidentifika persuni idonji li jistgħu jiġu rrakkomandati biex jokkupaw il-Pożizzjoni ta’ Segretarju Eżekuttiv fi
kwalunkwe mill-Kunsilli Lokali/Reġjonali (Kunsilli) elenkati fl-Anness ‘A’ mehmuż ma’ din is-sejħa.

2.1 Il-kandidati magħżula se jiġu rrakkomandati lil xi Kunsill imniżżel f’Annex A, u jekk dawn jiġu magħżula minn xi
Kunsill, se jidħlu fi ftehim ta’ tliet snin bħala ‘Segretarju Eżekuttiv’ mal-Kunsill rispettiv. Tali ftehim jista’ jiġi
mġedded għal aktar perjodi.

2.2 Il-pożizzjoni ta’ Segretarju Eżekuttiv hi suġġetta għal perjodu ta’ prova (probation) ta’ tnax-il (12) xahar.

2.3 Il-pożizzjoni ta’ Segretarju Eżekuttiv hija pożizzjoni b’Objective Reason skont Regolament 7 (4) (e) tal-
Leġiżlazzjoni Sussidjarja 452.81 bit-titolu ‘Kuntratti għal Żmien Fiss Suċċessivi’. Din il-pożizzjoni hija meqjusa
bħala pożizzjoni ta’ fiduċja li tikkonstitwixxi ‘objective reason’ skont l-istess Leġiżlazzjoni Sussidjarja.

2.4 Segretarju Eżekuttiv li jkollu esperjenza ta’ xogħol rilevanti u ppruvata, se jkun intitolat li jirċievi status ta’
Officer in Grade abbażi ta’ ‘notional basis’, wara t-tmiem ta’ erba’ snin ta’ servizz b’suċċess, addizzjonalment
mal-kariga ta’ Segretarju Eżekuttiv, u suġġett għall-approvazzjoni tal-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku, kif
indikat iktar ’l isfel.

2.5 Segretarju Eżekuttiv hu intitolat li jibbenefika u li jinħatar bħala Officer in Grade wara li jkun issodisfa l-kriterji
fil-paragrafu 2.4 hawn fuq. L-istatus ta’ Officer in Grade għandu jirrifletti l-iskala tas-salarju kif indikat fis-
subparagrafu 2.6 jew 2.8 iktar ’l isfel kif hu applikabbli.

2.6 Tali uffiċjali se jiġu mpoġġija fuq Skala ta’ Salarju li tiġi waħda anqas mill-Iskala ta’ Salarju attwali kif dettaljata
fil-pożizzjoni tagħhom iżda fuq l-istess tarġa tas-salarju li attwalment qegħdin fiha.

2.7 Sakemm dawn id-dispoiżizzjonijiet jiġu osservati, dawk appuntati bħala Officer in Grade se jiġu, dejjem jekk
mhux diġà qed jokkupaw pożizzjoni ekwivalenti jew ogħla, obbligati li jaqdu dmirijiet kif indikat mill-management
minn żmien għal żmien fil-livell ta’ responsabbiltà rispettiva proporzjonata mal-Iskala ta’ Salarju li jkunu marbuta
magħha. Barra minn hekk, bħala Officers in Grade, dawn m’għandhomx aktar jibbenifikaw minn allowances li
joħorġu mill-kundizzjonijiet tax-xogħol stabbiliti għas-Segretarji Eżekuttivi, hekk kif ikun applikabbli minn żmien
għal żmien, jekk ma jibqgħux jaqdu dmirijiet bħala Segretarji Eżekuttivi. F’dawn il-każijiet id-Diviżjoni għall-Gvern
Lokali (LGD) għandha d-dritt tal-ewwel rifjut li jingaġġa s-servizzi ta’ tali uffiċjali.

2.8 Mat-tmiem b’suċċess ta’ perjodu addizzjonali ta’ tliet (3) snin, addizzjonalment u aggregat ma’ subparagrafu
2.1 iktar ’il fuq, kif ukoll suġġett għal livell ta’ servizz sodisfaċjenti, uffiċjali pubbliċi appuntati fil-kariga ta’
Segretarju Eżekuttiv ikunu eliġibbli li jiġu appuntati bħala Officer in Grade fl-istess skala bħal dik tal-pożizzjoni ta’
Segretarju Eżekuttiv, suġġett għad-dispożizzjonijiet tal-paragrafu preċedenti.

2.9 Mal-ingaġġ, is-salarju bażiku tal-impjegat jiġi allinjat ma’ dak ta’ Segretarju Eżekuttiv f’dak il-Kunsill rispettiv,
skont id-dispożizzjonijiet legali tar-Regolamenti dwar il-Gvern Lokali (Kap. 363, Liġijiet ta’ Malta u leġiżlazzjoni
sussidjarja relatata). L-istess prinċipji għandhom japplikaw fil-każ tal-grad sostantiv.

2.10 Segretarju Eżekuttiv huwa obbligat illi minn żmien għal żmien jattendi programmi ta’ taħriġ hekk kif indikat
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lilu mil-LGD.

2.11 Terminazzjoni mill-pożizzjoni ta’ Segretarju Eżekuttiv hija fir-responsabbiltà tal-Kunsill.

2.12 Tneħħija minn Uffiċjal Pubbliku ssir skont ir-Regolament dwar Dixxiplina fis-Servizz Pubbliku.

Ir-remunerazzjoni li ġejja hi bbażata fuq l-Iskali ta’ Salarju tas-Servizz Pubbliku, u skont ir-Regolament 4(2) tar-
Regolamenti tal-Kunsilli Lokali (Riżorsi Umani) (Leġiżlazzjoni Sussidjarja 363.20) għandha titħallas lis-Segretarji
Eżekuttivi fil-Kunsilli Lokali.

3.1 Fejn id-daqs tal-Kunsill huwa:

i. 9 sa 13-il membru, mhux aktar mill-massimu ta’ Skala 5
ii. 7 membri, mhux aktar mill-massimu ta’ Skala 6
iii. 5 membri u Segretarji Eżekuttivi tal-Kunsilli Reġjonali, mhux aktar mill-massimu ta’ Skala 7.

3.2 Persuni impjegati bħala Segretarji Eżekuttivi għall-ewwel darba, jitħallsu bit-tieni livell taħt il-massimu tal-iskala
rispettiva. Is-Segretarji Eżekuttivi li jkollhom il-kuntratt tagħhom imġedded mill-istess Kunsill, ma jkunux suġġetti
għall-ebda żmien ta’ prova.

3.3 Segretarju Eżekuttiv li l-kuntratt tiegħu mal-Kunsill jiġi tterminat u jidħol f’kuntratt ġdid ma’ Kunsill differenti,
għandu jkun suġġett għal perjodu ta’ prova ta’ sena u għandu jitħallas il-massimu tas-Skala ta’ Salarju relattiva.

3.4 Segretarju Eżekuttiv huwa intitolat ukoll għal benefiċċji kif elenkat:

i. Performance Bonus sa massimu ta’ 15% skont il-policy u l-proċeduri fis-seħħ minn żmien għal żmien u
suġġett ukoll għal prestazzjoni sodisfaċenti (sa 10% determinat mill-Kunsill u sa 5% ieħor determinat mil-LGD);
ii. Disturbance Allowance ta’ €1,500 fis-sena għal Skala ta’ Salarju 5, u €1,000 fis-sena għal Skali ta’ Salarju 6 u
7;
iii. All-inclusive Communication Allowance ta’ €815 fis-sena;
iv. All-inclusive Transport Allowance ta’ €1,000 fis-sena.

3.5 Fil-każ ta’ uffiċjali pubbliċi/impjegati tas-Settur Pubbliku, dawn huma intitolati li:

i. Iżommu d-drittijiet kollha li jgawdu fis-Servizz Pubbliku/Settur Pubbliku matul il-perjodu tal-ingaġġ mal-Kunsilli
Lokali/Reġjonali;
ii. Iżommu s-substantative grade/indefinite status tagħhom mas-Servizz Pubbliku ta’ Malta jew entità tas-Settur
Pubbliku li kienu impjegati magħha;
iii. Ikollhom il-perjodu tal-ħatra tagħhom bħala Segretarju Eżekuttiv meqjus bħala ‘Service in the Grade’ għall-fini
tal-komputazzjoni tat-tul tas-servizz, anzjanità, salarju, progressjoni u, fejn applikabbli, għal skopijiet tal-pensjoni
tat-Teżor.

3.6 Kandidati li huma diġà uffiċjali pubbliċi, jiġifieri dawk li għandhom ħatra eżistenti f’kariga/pożizzjoni skont l-
Artikolu 110 tal-Kostituzzjoni, jistgħu japplikaw biss għal postijiet vakanti għal pożizzjonijiet f’Kunsill fejn il-
pożizzjoni tkun tal-istess Skala ta’ Salarju jew ogħla mill-ħatra eżistenti tagħhom.

4.1 Il-Deskrizzjoni tal-Impjieg għall-Post ta’ Segretarju Eżekuttiv tinsab f’Anness B ma’ din iċ-Ċirkulari.

5.1 Sal-ħin u d-data tal-għeluq ta’ din is-sejħa għall-applikazzjonijiet, l-applikanti għandhom ikunu:

i. a. ċittadini ta’ Malta; jew
b. ċittadini ta’ Stati Membri oħra tal-Unjoni Ewropea li għandhom jedd għal trattament ugwali daqs
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ċittadini Maltin fi kwistjonijiet ta’ impjieg bis-saħħa ta’ leġiżlazzjoni tal-UE u dispożizzjonijiet  ta’ trattati
dwar iċ-ċaqliq ħieles tal-ħaddiema; jew

c. ċittadini ta’ kwalunkwe pajjiż ieħor li għandhom jedd għal trattament ugwali daqs ċittadini Maltin fi
kwistjonijiet ta’ impjieg minħabba li jkunu japplikaw għal dak il-pajjiż leġislazzjoni tal-UE u
dispożizzjonijiet  ta’ trattati dwar iċ-ċaqlieq ħieles tal-ħaddiema; jew

d. kwalunkwe persuni oħra li għandhom jedd għal trattament ugwali daqs ċittadini Maltin fi kwistjonijiet ta’
impjieg permezz tar-relazzjoni familjari tagħhom ma persuni msemmija f’(a), (b) jew (ċ),  skont kif
hemm fil-liġi jew fil-leġislazzjoni tal-UE u dispożizzjonijiet  ta’ trattati msemmija hawn fuq; jew

e. ċittadini  ta’ pajjiżi terzi li jkunu ngħataw status ta' residenti li joqogħdu għal żmien twil f’Malta taħt ir-
regolament 4 tar-Regolamenti tal-2006 dwar “Status ta’ Residenti li joqogħdu għal Żmien Twil (Ċittadini
ta’ Pajjiżi Terzi)”, jew li jkunu ngħataw permess ta' residenza taħt ir-regolament 18 (3) tal-istess
regolamenti, flimkien mal-membri tal-familja ta’ ċittadini ta' pajjiż terzi li jkunu ngħataw permess ta’
residenza taħt ir-Regolamenti tal-2007 dwar ir-Rijunifikazzjoni tal-Familji; jew

f. Fil-pussess ta’ dokument tar-residenza maħruġ skont id-dokument ‘Status ta’ Residenza ta’ Ċittadini
tar-Renju Unit u l-Membri tal-Familja tagħhom f’Malta skont il-Ftehim dwar l-Irtirar tar-Renju Unit u l-
Irlanda ta’ Fuq mill-Unjoni Ewropea u r-Regolamenti tal-Komunità Ewropea dwar l-Enerġija Atomika.’

Għandu jintalab il-parir tat-Taqsima taċ-Ċittadinanza fi ħdan l-Aġenzija Komunita` Malta u  tat-Taqsima
tal-Espatrijati fi ħdan l-Aġenzija Identita` Malta skont il-ħtieġa fl-interpretazzjoni tad-dispożizzjonijiet
imsemmija hawn fuq.

Il-ħatra ta’ kandidati msemmija f’(b), (c), (d) u (e) hawn fuq teħtieġ il-ħruġ ta’ liċenzja tax-xogħol f’dawk il-każijiet
fejn hija meħtieġa skont l-Att dwar l-Immigrazzjoni u leġiżlazzjoni sussidjarja. Jobsplus għandha tiġi kkonsultata
skont il-ħtieġa dwar din il-materja.

ii. profiċjenti u kapaċi li jikkomunikaw b’mod effettiv kemm b’mod orali kif ukoll bil-miktub bil-lingwa Maltija, kif
ukoll bil-lingwa Ingliża.

U

iii a. ikollhom Masters degree rikonoxxut fil-Livell 7 tal-MQF (suġġett għal minimu ta’ 90 krettu ECTS/ECVET, jew
ekwivalenti*) fil-Business Administration u/jew Management jew f’suġġetti oħrajn relatati.

*Kwalifika ta’ Masters rikonoxxuta b’minimu ta’ 60 krettu ECTS/ECVET hija aċċettata biss suġġett għal
dikjarazzjoni formali ta’ rikonoxximent bħala Masters mill-MFHEA li tiġi sottomessa mal-applikazzjoni.

JEW

b. ikollhom Baċellerat rikonoxxut f’Livell 6 tal-MQF (suġġett għal minimu ta’ 180 krettu ECTS/ECVET, jew
ekwivalenti*) fil-Business Administration u/jew Management jew f’oqsma tas-suġġetti relatati oħrajn b’sentejn (2)
esperjenza ta’ xogħol rilevanti.

*Kwalifika rikonoxxuta komparabbli ma’ 180 krettu ECTS/ECVET, kif applikabbli, hija aċċettata biss suġġetta għal
dikjarazzjoni formali ta’ rikonoxximent mill-MFHEA li tiġi sottomessa mal-applikazzjoni.

JEW

c. ikollhom Diploma rikonoxxuta f’Livell 5 tal-MQF (suġġetta għal minimu ta’ 60 krettu ECTS/ECVET, jew
ekwivalenti*) fil-Business Administration u/jew Management jew f’oqsma tas-suġġetti relatati b’ħames (5) snin
esperjenza ta’ xogħol rilevanti.

*Kwalifiki rikonoxxuti komparabbli ma’ 60 krettu ECTS/ECVET, kif applikabbli, hija aċċettata biss suġġett għal
dikjarazzjoni formali ta’ rikonoxximent tal-MFHEA li tiġi sottomessa mal-applikazzjoni.

JEW

d. ikollhom kwalifika rikonoxxuta f’Livell 4 tal-MQF (suġġett għal minimu ta’ 120 krettu ECTS/ECVET, jew
ekwivalenti*) fil-Business Administration u/jew Management jew f’oqsma tas-suġġetti relatati b’seba’ (7) snin
esperjenza ta’ xogħol rilevanti.

*Kwalifiki rikonoxxuti komparabbli ma’ 120 krettu ECTS/ECVET, kif applikabbli, hija aċċettata biss suġġett għal
dikjarazzjoni formali ta’ rikonoxximent tal-MFHEA li tiġi sottomessa mal-applikazzjoni.



JEW

e. Uffiċjali pubbliċi fi Skala ta’ Salarju minn 5 sa 7 (iż-żewġ Skali inklużi) u impjegati tas-Settur Pubbliku f’livell ta’
responsabbiltà komparabbli, u li huma kkonfermati fil-ħatra attwali tagħhom.

JEW

f. Uffiċjali pubbliċi fi Skala ta’ Salarju 8 sa 11 (iż-żewġ Skali inklużi) u impjegati tas-Settur Pubbliku f’livell ta’
responsabbiltà komparabbli, u li huma kkonfermati fil-ħatra attwali tagħhom, bi tliet (3) snin esperjenza ta’ xogħol
rilevanti.

JEW

g. Dawk il-persuni li bħalissa qegħdin iservu ta’ ‘Aġent’ jew ‘Deputat Segretarju Eżekuttiv’ f’Kunsill Lokali jew
Reġjonali sad-data tal-ħruġ ta’ din is-sejħa.

iv. Uffiċjali pubbliċi li se jkunu qed japplikaw għal din il-pożizzjoni jridu jkunu diġà kkonfermati fl-ingaġġ
attwali tagħhom.

5.2. (i) Kwalifiki f’livell ogħla minn dak imsemmi hawn fuq jiġu aċċettati għal finijiet ta’ eliġibbiltà, sakemm
jissodisfaw ir-rekwiżiti tas-suġġett speċifikat.

(ii) Barra minn hekk, kandidati li għadhom ma kisbux formalment l-ebda waħda mill-kwalifiki msemmija hawn fuq
xorta jiġu kkunsidrati. Dawn il-kandidati għandhom jissottomettu evidenza li ġew approvati għall-għoti tal-kwalifika
inkwistjoni.

(iii) Aktar minn hekk, kandidati li bħalissa qed isegwu programm ta’ studju rikonoxxut f’livell tal-MQF ogħla minn
dak mitlub hawn fuq jiġu kkunsidrati wkoll. Dawn il-kandidati għandhom jissottomettu evidenza li temmew
b’suċċess il-kretti meħtieġa tal-ECTS/ECVETS, jew ekwivalenti, u laħqu l-livell tal-MQF meħtieġ, sal-ħin u d-data
tal-għeluq tas-sejħa għall-applikazzjonijiet.

5.3 Aktar minn hekk, kandidati li għadhom ma kisbux formalment jew għadhom mhux approvati għall-kwalifika
rikjesta hekk kif speċifikata fil-paragrafu 5.1 jew kif indikat f’paragrafu 5.2, xorta jiġu kkunsidrati, basta jibagħtu
evidenza li jinsabu fl-aħħar fażi tal-kors li jwassal għall-għoti tat-tali kwalifika. Il-persuni maħtura jridu jġibu, jew
ġew approvati, għat-tali kwalifika sal-31 ta’ Mejju, 2023. Jekk l-iskadenza ma tintlaħaqx, il-ħatra, għal din irraġuni,
tiġi awtomatikament terminata.

(a) Il-perjodu ta’ prova u l-intitolament għall-progressjoni (skont il-każ) jibdew jgħoddu mid-data tal-ħatra.

(b) Il-persuni maħtura ma jibbenefikawx minn ebda benefiċċji, sakemm jiksbu l-kwalifika jew ikunu approvati
għall-kisba tal-kwalifika indikata, kif imsemmi f’paragrafu 5.1 jew 5.2.

5.4. L-applikanti jridu jkunu ta’ kondotta xierqa għall-pożizzjoni li għaliha saret l-applikazzjoni. Fil-każ ta’ applikanti
li diġà qegħdin fis-Servizz Pubbliku ta’ Malta, il-GP 47 għandu jintalab mill-HR Unit tal-ministeru/dipartiment li
joħroġ is-sejħa għall-applikazzjonijiet. Fil-każ ta’ impjegati tas-Settur Pubbliku li qed iwettqu dmirijiet fis-Servizz
Pubbliku jew ħaddiema tal-RSSL, l-HR Unit tal-ministeru/dipartiment li joħroġ is-sejħa għall-applikazzjonijiet
għandu jagħmel talba għal rapport ta’ kwalunkwe perjodu ta’ xogħol b’sigħat imnaqqsa jew fuq bażi part-time,
leave mingħajr ħlas inkluż leave tal-mard mhux imħallas u/jew kwalunkwe perjodu ta’ assenza mid-dmirijet
tagħhom, kif ukoll rapport ta’ xi azzjonijiet dixxiplinarji (fl-assenza ta’ tali rapport jiġi mifhum li qatt ma ttieħdet
azzjoni dixxiplinarja). Fil-każ ta’ impjegati tas-Settur Pubbliku li qed iwettqu dmirijiet fis-Servizz Pubbliku, l-HR Unit
tal-ministeru/dipartiment li joħroġ is-sejħa għall-applikazzjonijiet għandu jagħmel talba għal konferma mingħand
id-Direttur responsabbli mill-Immaniġġjar tan-Nies tal-Ministeru (fejn l-applikanti qed iwettqu d-dmirijiet) li huma
qegħdin uffiċjalment iwettqu d-dmirijiet f’dak il-ministeru. Dawk li japplikaw minn barra s-Servizz Pubbliku
għandhom jipproduċu ċertifikat ta’ kondotta maħruġ mill-Pulizija jew awtorità kompetenti oħra mhux aktar kmieni
minn xahar (1) mid-data tal-applikazzjoni u jgħidu jekk qattx kienu fis-Servizz tal-Gvern, u jagħtu d-dettalji kollha.

5.5. L-applikanti għandhom ikunu eliġibbli għall-kisba tal-ħatra tagħhom, mhux biss sal-ħin u d-data tal-għeluq ta’
din is-sejħa għall-applikazzjonijiet iżda wkoll fid-data tal-ħatra.

5.6. L-applikanti huma obbligati li jinfurmaw immedjatament lill-Bord tal-Għażla (jekk ir-riżultat ikun għadu ma ġiex
ippubblikat, f’liema każ l-applikazzjoni għandha tiġi rtirata mill-applikant), jew lill-HR Unit fi ħdan l-LGD (jekk ir-
riżultat ikun ġie ppubblikat) ma’ kwalunkwe bidla fl-istatus għall-eliġġibiltà għall-ħatra tagħhom mid-data tas-
sottomissjoni tal-applikazzjoni tagħhom sad-data tal-għeluq, jew meta jissejħu għall-ħatra bħala riżultat ta’ din is-



sejħa għall-applikazzjoni, skont il-każ. In-nuqqas ta’ osservanza ta’ din l-istruzzjoni jista’ jwassal għal azzjoni
dixxiplinarja. Min-naħa tiegħu, fil-bidu tal-intervista, il-Bord tal-Għażla se jitlob lill-kandidat biex jiddikjara
kwalunkwe tibdil fl-istatus tal-ħatra attwali tiegħu/tagħha mid-data tas-sottomissjoni tal-applikazzjoni.

5.7. L-applikanti prospettivi għandhom jinnutaw ir-rekwiżit li jipproduċu dikjarazzjonijiet ta’ rikonoxximent tal-
MFHEA fir-rigward tal-kwalifiki tagħhom mill-MFHEA, jew awtoritajiet maħtura oħra, kif applikabbli, skont id-
dispożizzjonijiet applikabbli għal din is-sejħa għall-applikazzjonijiet (ara l-ħolqa iktar ’l isfel).

6.1 Il-kwalifiki u l-esperjenza li l-persuna jkollha għandhom jintwerew b’ċertifikati/trankrizzjonijiet u/jew dokumenti,
li kopja tagħhom għandha tkun skennjata u mibgħuta permezz tar-Recruitment Portal fuq
https://recruitment.gov.mt.

6.2. Id-dokumenti oriġinali għandhom, mingħajr eċċezzjoni, jintwerew waqt l-intervista.

7.1 Is-sejħa għall-applikazzjonijiet għandha tindika liema Kunsill Lokali/Reġjonali fejn teżisti vakanza għall-kariga
ta’ Segretarju Eżekuttiv.

7.2 Għandha tingħata wkoll informazzjoni lill-kandidati li, peress li jkunu ġew indikati mill-Bord tal-Għażla bħala
adatti għall-pożizzjoni, skont l-istadju tal-intervista, ma jwasslux awtomatikament għal ħatra għall-pożizzjoni. Il-
ħatra għandha tkun suġġetta għall-aċċettazzjoni minn qabel mill-Kunsill Lokali/Reġjonali rispettiv.

7.3 L-applikanti jistgħu japplikaw għall-pożizzjoni ma’ massimu ta’ tliet lokalitajiet għal kull sejħa għal applikazzjoni,
filwaqt li jindikaw il-preferenza tagħhom.

7.4 Il-pożizzjoni ta’ Segretarju Eżekuttiv hija pożizzjoni suġġetta għal Objective Reason.

7.5 Kandidati li huma uffiċjali pubbliċi, jiġifieri li għandhom ħatra f’kariga/pożizzjoni skont l-Artikolu 110 tal-
Kostituzzjoni, jistgħu japplikaw biss għal postijiet vakanti għal pożizzjonijiet f’Kunsill Lokali/Reġjonali fejn il-
pożizzjoni tkun fl-istess Skala ta’ Salarju jew ogħla minn il-ħatra attwali tagħhom.

7.6 Il-Bord tal-Għażla għandu jkun kostitwit kif ġej:

i. Chairman, li jkun uffiċjal pubbliku minn ġewwa d-Diviżjoni għall-Gvern Lokali, nominat mis-Segretarju
Permanenti rispettiv, u

ii. Żewġ membri mill-Bord Permanenti tal-Għażla tal-Ministeru responsabbli mill-Gvern Lokali

7.7 L-applikazzjonijiet riċevuti jiġu l-ewwel evalwati mill-Bord tal-Għażla skont il-kriterji tal-eliġibbiltà, f’termini tas-
sejħa għall-applikazzjonijiet.

7.8 L-applikanti ineliġibbli jiġu infurmati mill-Bord tal-Għażla kif xieraq u bid-dritt tagħhom li jissottomettu
rappreżentazzjonijiet quddiem il-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku fi żmien ħamest ijiem tax-xogħol minn tali
notifika.

7.9 Il-kandidati eliġibbli jiġu assessjati u intervistati mill-Bord tal-Għażla skont kriterji tal-għażla u sottokriterji
approvati mill-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku.

7.10 Ir-riżultat tal-proċess għandu jindika jekk il-kandidati humiex adekwati, jew mod ieħor, għall-pożizzjoni.

7.11 Ir-riżultat jiġi sottomess lis-Segretarju Permanenti responsabbli mill-Gvern Lokali għall-approvazzjoni, u wara
dan il-kandidati eliġibbli jiġu infurmati jekk instabux adekwati jew mod ieħor.

7.12 Kandidati li jinstabu mhux adekwati mill-Bord tal-Għażla jistgħu jissottomettu petizzjoni quddiem il-
Kummissjoni fi żmien għaxart ijiem tax-xogħol mid-data li jkunu ġew infurmati bir-riżultat fir-rigward tagħhom.

Sottomissjoni ta' Dokumentazzjoni
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7.13 L-ismijiet tal-kandidati li jinstabu adekwati mill-Bord tal-Għażla jintbagħtu lill-Kunsill rispettiv li jkun ġie indikat
bħala preferenza mill-kandidat għal aċċettazzjoni eventwali jew mod ieħor mill-Kunsill.

7.14 Il-Kunsill għandu jirreferi l-isem tal-kandidat adekwat aċċettat lid-Direttur Ġenerali (Gvern Lokali) li għandu
mbagħad jissottometti n-nomina lill-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku għar-rakkomandazzjoni tagħha għall-
ħatra tal-kandidat indikat skont l-Artikolu 110 tal-Kostituzzjoni.

7.15 Mal-ħatra l-kandidat magħżul għandu, b’seħħ immedjat, jiġi assenjat mal-Kunsill partikolari fil-pożizzjoni ta’
Segretarju Eżekuttiv.

7.16 Meta l-kandidati adekwati jiġu riferuti lill-Kunsill u tinħareġ ħatra jew mod ieħor, il-proċess tal-għażla għall-
pożizzjoni reklamata f’dak il-Kunsill għandu jitqies bħala magħluq u ma jkun hemm ebda kandidati oħra riferuti lill-
Kunsill.

8.1 L-applikazzjonijiet għandhom jiġu sottomessi, għall-attenzjoni tad-Direttur Ġenerali, Diviżjoni għall-Gvern
Lokali, permezz tar-Recruitment Portal biss f’dan l-indirizz: https://recruitment.gov.mt.  L-applikazzjonijiet
għandhom jinkludu Curriculum Vitae (li għandu jinkludi lista tal-kwalifiki tal-applikant). Dawk li japplikaw minn
barra s-Servizz Pubbliku għandhom jipproduċu Ċertifikat tal-Kondotta li tali dokument irid ikun maħruġ mhux
aktar minn xahar (1) qabel id-data tal-applikazzjoni, f’format PDF, li għandhom jintbagħtu permezz tal-Portal.  Id-
data tal-għeluq tal-applikazzjonijiet hija 17:15 (Ħin Ċentrali Ewropew) ta' nhar it-Tnejn, 19 ta’ Diċembru,
2022. Ittra elettronika ġġenerata mill-kompjuter tintbagħat bħala rċevuta tal-applikazzjoni.  Aktar dettalji dwar is-
sottomissjoni tal-applikazzjonijiet jinsabu fid-dispożizzjonijiet ġenerali msemmija hawn isfel.

8.2 Hija r-responsabbiltà tal-applikanti li ma jħallux sal-aħħar tletin (30) minuta biex jissottemettu l-applikazzjoni
tagħhom. 

8.3 Applikazzjonijiet li jaslu wara d-data u l-ħin tal-għeluq (i.e. applikazzjonijiet tard) ma jiġux aċċettati. 

8.4 Applikanti jingħataw sa jumejn (2) xogħol wara d-data tal-għeluq jew sa jumejn (2) xogħol mid-data tan-
notifika, liema tiġi l-aħħar; biex jissottomettu dokumenti mhux korretti jew mhux mimlija kif suppost jew nieqsa.

9. Dispożizzjonijiet ġenerali oħra dwar din is-sejħa għall-applikazzjonijiet, b'referenza partikolari għall-:

benefiċċji applikabbli, kundizzjonijiet u regoli/regolamenti;
bdil raġonevoli għall-persuni rreġistrati b'diżabilità;
sottomissjoni ta' dikjarazzjoni ta' rikonoxximent dwar il-kwalifiki;
pubblikazzjoni tar-riżultat;
il-proċess sabiex tiġi sottomessa petizzjoni dwar ir-riżultat;
eżami mediku;
aċċess għall-formola tal-applikazzjoni u dettalji relatati
żamma ta’ dokumenti

jistgħu jiġu aċċessati permezz tas-sit elettroniku tad-Diviżjoni dwar Nies u Standards fl-
indirizz https://recruitmentintra.gov.mt/generalprovisions/GeneralProvisionsMT.pdf jew jinkisbu mit-Taqsima tar-
Riżorsi Umani tad-Diviżjoni għall-Gvern Lokali, 26, Triq l-Arċisqof, Il-Belt Valletta. Dawn id-
dispożizzjonijiet ġenerali għandhom jiġu meqjusa bħala parti integrali minn din is-sejħa għall-applikazzjonijiet.

Is-sit elettroniku, numru tal-fax u l-indirizz elettroniku tad-Dipartiment/Diviżjoni/Direttorat huma
www.localgovernment.gov.mt, (+356) 2205 2300 u hr.dlg@gov.mt.

Sottomissjoni tal-Applikazzjoni

Dispożizzjonijiet Ġenerali Oħra
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