
1 
 

 

 

 

 

 

Rapport Annwali 
 

 

 

 

Ministeru għat- 

Trasport u l-Infrastruttura 

2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Diviżjoni tas-Sapport u Servizzi Amministrattivi  
 

 

Dikjarazzjoni tal-Missjoni 
 
"Sabiex jipprovdi servizzi strateġiċi u ta’ sapport amministrattiv lill-Ministeru għat-Trasport u 
l-Infrastruttura u jipprovdi pariri lis-Segretarju Permanenti, u sabiex jikkordina l-attivitajiet tad-
Direttorati li jaqgħu taħt id-Diviżjoni tas-Sapport u Servizzi Amministrattivi sabiex jiġi 
ggarantit kull appoġġ lil Ministeru fil-kisba tal-missjoni tiegħu" 
 
Responsabbiltajiet prinċipali 
 
L-iskop ewlieni tad-Diviżjoni tas-Sapport u Servizzi Amministrattivi huwa li tipprovdi servizzi 
strateġiċi u amministrattivi ta' ġestjoni lid-Dipartimenti u id-Direttorati varji li jaqgħu taħt il-
portafoll tal-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura, bil-għan li jiġi żgurat servizz effiċjenti u 
effettivi u ta’ kwalità li jappoġġa l-missjoni tal-Ministeru.  
 
Filwaqt li jiżguraw preparazzjoni korretta ta’ informazzjoni tal-ġestjoni, id-Diviżjoni tikkordina 
l-kumpilazzjoni ta' Pjanijiet Strateġiċi u Finanzjarji li jiżguraw il-kontinwazzjoni tal-
provvediment ta’ funzjonijiet amministrattivi, fl-istess ħin tiġi assigurata funzjoni aktar  
strateġika għall-funzjonijiet tal-finanzi u r-riżorsi umani, filwaqt li jitjiebu l-istrutturi tal-kontrolli 
finanzjarji. 
 
Il-funzjonijiet li d-Diviżjoni tas-Sapport u Servizzi Amministrattivi twettaq permezz tad-
Direttorati u Taqsimiet tagħha huma dan li ġejjin: 

 Direttorat tar-Riżorsi Umani 

 Id-Direttorat tal-Finanzi u Amministrazzjoni 

 Taqsima tal-Kuntratti u Provvisti 

 Taqsima tar-Reġistru 

 Sezzjoni tas-Sigurtà 

Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti 
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Direttorat Immaniġġjar tar-Riżorsi Umani 
 

Matul l-2015 id-Direttorat tar-Riżorsi Umani (PMD) kienet l-amministrazzjoni li pprovdiet is-

servizzi tal-Ministeru għat-Trasport u Infrastruttura (MTI) fl-aspetti kollha tal-immaniġġjar tar-

riżorsi umani. Id-Direttorat huwa ċentralizzat fi ħdan il-Ministeru u jifforma parti mid-Diviżjoni tas-

Sapport u Servizzi Amministrattivi.  L-għan ewlieni ta’ dan id-Direttorat kien li jilqa’ għall-

bżonnijiet tal-organizzazzjoni tal-Ministeru u l-impjegati tiegħu kollha f’aspetti bħal: relazzjonijiet 

ta’ xogħol, reklutaġġ, promozzjonijiet, increments, irtirar u oħrajn. Is-Sezzjoni tas-Sigurtà tal-

Ministeru wkoll tifforma parti minn dan id-Direttorat. 

 
Impjieg tal-ħaddiema, appuntamenti  u promozzjonijiet 
 
Fl-aħħar tal-2015 il-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura kellu total ta’ 1,753 ħaddiem.   

L-Anness 8, jew aħjar il-pjanijiet tar-riżorsi umani għall-2016 sal-2018, kien ippreparat matul 

l-2015. Is-sezzjoni tar-Reklutaġġ ipproċessat talbiet għall-applikazzjonijiet biex timla 165 

vakanza tax-xogħol (posts u pożizzjonijiet) fil-Ministeru.  L-applikazzjonijiet kollha  rċevew 

rikonoxximent u l-listi tal-applikanti ntbagħtu lill-Kummissjoni tas-Servizz Pubbliku. Dawn 

tkomplew bil-proċess tal-għażla kollha sal-ingaġġ jew sal-promozzjoni tal-kandidati 

magħżula. Matul is-sena, id-Direttorat ingaġġa 17-il rekluta ġdida minn barra s-Servizz 

Pubbliku. Is-Sezzjoni tar-Reklutaġġ ipproċessat 157 Appuntament ġdid, 30 Assimilazzjoni, 9 

kuntratti ġodda, 6 Promozzjonijiet u 188 Konfermazzjoni ta’ Appuntament. 

 

Ġestjoni tad-data  
 
Bl-introduzzjoni tal-Microsoft Access fl-aħħar tal-2014, is-Sezzjoni tad-Data kompliet tieħu ħsieb 

din id-database b’informazzjoni li tikkonċerna l-irtirar, trasferimenti, impjegati li ħarġu fuq bord 

mediku, eċċ.  Peress li ċ-ċaqliq kollu mdaħħal f’data waħda, dan jagħmlu ħafna aktar faċli biex 

tiġbor statistiċi u tanalizza l-figuri. L-innumerar għen biex ta referenza lil kull ċaqliqa u għamilha 

ħafna aktar faċli biex tirreferi għall-moviment partikolari. 

 

Notifikazzjoni ta’ trasferiment/moviment ġdid kienet magħmula biex tilqa’ għal kull tip ta’ 

movimenti. Rigward it-trasferimenti,  il-Ministeru ħa ħsieb 29 transferiment lejh (fejn 10 minnhom 

kienu wara sejħa t’applikazzjoni miftuħa) u 29 trasferiment ’l barra mill-Ministeru (10 minnhom 

fuq każi ta’ appuntamenti ma’ Ministeri oħra). Hawn taħt hawn lista murija biċ-ċaqliq involut.  

 

Assimilazzjoni 13 

Mewt 11 

Self minn entità/Kumpaniji tal-Gvern 62 

Irtirat  fuq bord mediku 5 

Kuntratti ġodda 1 

Bażi Personali 2 

Promozzjoni 8 

Ingaġġ 20 

Riżenji 7 

Irtirar 111 

Ritornaw lejn is-Servizz Pubbliku 3 

Mgħajtin lura 11 

Sekondat (Internament) 1 
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Ingaġġ ta’ Studenti tas-Sajf 25 

Tmiem ta’ Kuntratti 32 

Trasferimenti lejn 19 

Trasferimenti lejn b’appuntament  10 

Trasferimenti  Interni 227 

Trasferimenti interni ta’ Ristrutturar 137 

Trasferimenti rigward Appuntamenti Interni 44 

Trasferiment rigward Appuntamenti Esterni 10 

Trasferimenti ’l hemm 19 

   

Il-Unit tad-Data Management  flimkien mal-Unit tal-Employee Relations din is-sena ħa ħsieb 

ukoll il-kompjuterizzazzjoni tal-Personal Record Sheets (PRSs). Iżjed minn 1,600 PRS kienu 

entrati fil-format tal-Microsoft Excel għal referenza futura. Il-mira ta’ dan l-eżerċizzju kienet biex 

tistruttura il-mod ta’ kif il-PRS ikunu iproċessati. Apparti minn dan l-eżerċizzju, numru ta’ PRS 

qodma kienu entrati f’excel sheet. Dawn id-dettalji ammontaw għal aktar minn 10,000. 

Eventwalment dawn ser ikunu mdaħħlin fis-sistema preżenti tad-Data. 

 

Is-sistema tal-Pay Point kienet imtejba biex tirrifletti l-organogram preżenti tal-Ministeru. Bl-

għajnuna ta’ software ad hoc, dan il-Ministeru jista’ b’wiċċu minn quddiem jippreżenta 

organogram dettaljata fuq karta A0 fejn is-sezzjonijiet kollha huma mniżżla taħt il-kapijiet 

rispettivi tagħhom. Il-pay points huma mdaħħla wkoll fuq din il-karta A0 li hi kontinwament 

aġġornata. Din l-istruttura tal-pay point kienet ppreżentata f’waħda mill-forums tad-DCS.  Kif 

rakkomandat mill-OPM, rappreżentanti  mill-Ministeru għall-Edukazzjoni avviċinaw id-Data Unit fi 

ħdan il-PMD biex jaraw kif tmexxiet il-biċċa tax-xogħol u kif jistgħu jaħdmu aħjar min-naħa 

tagħhom. Anke rappreżentanti tal-MITA li taw preżentazzjonijiet fuq id-DAKAR AMS dwar l-

iżvilupp tal-ħaddiema, għal xi drabi użaw il-mudell ikkreat mill-MTI fuq il-pay points. Dan biex 

jispjegaw il-benefiċċji ta’ tali sistema u kif id-DAKAR AMS jista’ jintuża faċilment biex jilqa’ għall-

moniteraġġ tal-assenteiżmu. 

 

Id-Data Unit fi ħdan dan il-Ministeru kienet innominata biex tifforma parti  mill-grupp tal-PSMC fi 

ħdan l-OPM, fejn id-dedikazzjoni kontinwa fuq dan il-każ kienet imfaħħra  minn uffiċjali għolja tal-

OPM. 

 
Ħin u attendenzi 
 

Is-sezzjoni tat-Time and Attendance għaddiet minn varjetà ta’ tibdil. Saru sensiela ta’ laqgħat 

bejn l-impjegati ta’ din is-sezzjoni  u l-HR focal points fid-diversi direttorati. Waħda minn dawn it-

tibdiliet inkludiet l-iscanning tal-attendenzi matul ix-xahar ta’ Settembru. Preżentament l-HR focal 

points jagħmlu scan tal-attendance sheets tal-ġimgħa ta’ qabel u jibagħtuha elettronikament lill-

uffiċjali tal-PMD. Dawn jinżammu elettronikament waqt li l-oriġinali jinġabru minn żmien għal 

ieħor għar-referenzi futuri. 

 

Is-Sezzjoni Time and Attendance daħħlet aktar minn 60,000 entries fid-DAKAR AMS.  Dan l-

ammont ma jinkludix entries dwar PRL jew informazzjoni oħra dwar l-impjegati li temmew l-

impjieg tagħhom mill-MTI. 

 

Firxa aktar wiesgħa ta’ informazzjoni li ddaħħlet fis-sistema matul is-sena tinvolvi s-suġġetti kif 

indikat hawn taħt.  Ta’ min jgħid li l-impjegati li rtiraw mhumiex inklużi f’din it-tabella. 
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Tip ta’ Informazzjoni Ġranet Sigħat 

Adoption Leave [14 weeks] (PSMC 5.2.1.3) - P 196 
 Alternative Employment (PSMC 4.8.9) - U 272 
 Bereavement Leave [2 days] (PSMC 5.2.2) - P 150 
 Blood Donation (PSMC 9.5) - P 217 
 Cultural Leave (PSMC 4.4.1) - P 14 
 Development Work Abroad (PSMC 4.9.7) - P 36 
 Duty Leave (PSMC 4.5.7) - P 4 
 Injury Leave (PSMC 4.5.2) - P 1348 
 Jury Leave (PSMC 4.5.4) - P 2 
 Marriage Leave [3 days] (PSMC 5.2.3) - P 28 
 Maternity Leave [14 weeks] (PSMC 5.2.4) 106 
 Parental Leave (PSMC 5.3.3) - U 332 
 Paternity Leave [2 days] (PSMC 5.2.6) - P 16 
 Pre-Retirement Leave (PSMC 4.5.1) - P 60 
 Responsibility Leave (PSMC 5.3.5) - U 582 
 Sick Leave (PSMC 4.3.5) - Full Pay 18746 
 Sick Leave (PSMC 4.3.5) - Half Pay 1086 
 Sick Leave (PSMC 4.3.5) - No Pay 663 
 Special Ad-hoc Leave - P 52 
 Special Reason Leave [Max 30 days] (PSMC 4.8.3 / 5.3.6) - U 80 
 Sports Leave - Abroad [Max 10 Events] (PSMC 4.5.6.2) - P 8 
 Sports Leave - Locally (PSMC 4.5.6.3) - P 20 
 Study Leave (PSMC 4.8.8) - P 263 
 Temporary Suspension - Interdiction (PSMC 10.3.2) - Half Pay 2562 
 Unauthorized Absence (PSMC 3.1.3.3) - U 22 
 Unpaid Leave [Over/Above VL] (PSMC 4.2.1.4) 242 
 Vacation Leave (PSMC 4.2) - P 

 
273153.3 

 

Minn dawn iċ-ċifri wieħed jikkonkludi li kull persuna tutilizza medja ta’ 170 siegħa Vacation Leave 

fis-sena mill-ammont ta’ 192 siegħa kif intitolata f’sena. 

 

F’Forum li sar għal dan il-Unit u l-HR focal points tal-Ministeru ħareg biċ-ċar kemm ix-xogħol 

siewi mit-Time and Attendance Unit huwa apprezzat mill-OPM u l-MITA.  Barra minn hekk il-

metodu użat minn dan il-Unit ġie rikonoxxut bħala best practice ta’ kif għandu jintuża d-DAKAR 

AMS.  Minħabba dan saret laqgħa mad-DCS designate tal-MEDE u l-istaff rispettiv biex jiġi 

spjegat il-mod kif qiegħed jaħdem id-Direttorat tar-Riżorsi Umani. 

 

Matul it-tieni parti tas-sena, il-PMD ħadem bis-sħiħ fuq is-sistema tan-Notification il-ġdida li 

għandha tiġi varata kmieni fl-2016.  Din is-sistema hija maħsuba biex, fost affarijiet oħra, tpoġġi 

r-responsabbiltà fuq kull individwu li jirrapporta l-istatus tiegħu u fl-istess ħin innaqqsu x-xogħol 

tal-inputting li kuljum jagħmlu d-desk officers. 

 
Sezzjoni tà Sigurtà 
 

Is-Sezzjoni tas-Security u l-Watchmen fi ħdan id-Direttorat tar-Riżorsi Umani hija responsabbli 

erbgħa u għoxrin siegħa mis-sorveljanza tal-bini, siti ta’ rikreazzjoni pubblika u proġetti tal-

Ministeru li fuqhom ikun għadu qiegħed isir ix-xogħol.  Din is-sezzjoni hija responsabbli milli 



6 
 

tiżgura li jittieħdu l-miżuri ta’ prekawzjoni meħtieġa biex ma jsirx dħul mingħajr permess u 

vandaliżmu fis-siti sorveljati. 

 

Din is-Sezzjoni, li fl-2015 kienet timpjega 145 persuna, hija wkoll responsabbli li tagħmel 

spezzjonijjet ‘ad hoc’ fuq impjegati f’diversi uffiċċji u lantijiet tax-xogħol.  Dan qed isir 

b’kollaborazzjoni mal-Inspection Unit li nħoloq ġdid, u li tifforma parti mill-Uffiċċju tas-Segretarju 

Permanenti.  Bħala parti mill-isforz kollettiv biex tiġi mmonitorata l-attendenza fuq il-post tax-

xogħol, matul l-2015 dawn iż-żewġ sezzjonijiet għamlu madwar 350 spezzjoni sabiex jivverifikaw 

l-attendenza tal-impjegati tal-MTI fuq xogħolhom. 

 
Kundizzjonijiet tal-impjieg/irtirar 
 
Id- Direttorat tar-Riżorsi Umani jipproċessa wkoll dokumenti fejn jidħlu s-servizzi kollha rigward il-

kundizzjonijiet tal-impjieg.  Fl-2015 kellna 15-il rapport ta’ każi fejn l-impjegati korrew fuq il-post 

tax-xogħol.  Dan ifisser li kien hemm tnaqqis ta’ ħdax-il każ fuq is-sena ta’ qabel.  Assista wkoll 

f’5 każi fejn l-impjegati ġew medically boarded out, skont rakkomandazzjonijiet li saru.  Inħadmu 

wkoll il-karti tal-pensjoni għal 113-il persuna li rtiraw matul is-sena.  Dan waqt li tkompliet id-

diskussjoni mal-OPM u l-ETC dwar progress li jista’ jsir f’dan il-qasam, speċjalment fejn jidħlu l-

Formoli tal-Bidu u t-Tmiem tal-Impjieg.  Matul is-sena 2015 inħadmu l-karti tar-riżenja ta’ 7 

persuni u karti relatati ta’ 11-il persuna li mietu waqt li kienu għadhom ingaġġati mal-Ministeru.  

 

Fejn għandhom x’jaqsmu l-impjegati li jwettqu xogħol privat fil-ħin liberu tagħhom, fl-2015 kien 

hemm 74 impjegat li kellu permess biex ikun jista’ jaħdem xogħol part-time. 
 
Performance management 
 

Matul l-2015 id-Direttorat tar-Riżorsi Umani ipproċessa 190 Performance Management Plan 

(PMPs).  L-għan prinċipali ta’ dan l-eżerċizzju huwa li jinżamm rekord tax-xogħol inġenerali li 

jwettqu l-impjegati tal-MTI, prinċipalment anke permezz tal-ipproċessar tal-increments, tal-

progressjonijiet u l-promozzjonijiet tagħhom.  Dan il-PMPs jiġu mibgħuta u kkonfermati mill-

PAHRO.  Fis-sena 2015 id-Direttorat mexxa 313 Increment u 38 Progressjoni.  Increment 

wieħed ġie miżmum. 
 
Taħriġ 
 
Attendenza f’korsijiet organizzati minn istituzzjonijiet esterni 

 

Matul l-2015 dan id-Direttorat kompla jassisti lil 4 impjegati tal-MTI li għadhom qegħdin jieħdu 

korsijiet ta’ studju fl-oqsma tal-Business Administration, tal-Quantity Surveying, tat-Teknoloġiji 

tal-Informazzjoni, tax-Xogħol u r-Riżorsi Umani u tal-Amministrazzjoni Pubblika.  Dan id-

Direttorat kien ukoll strumentali biex jingħataw 17-il sponsorship fis-suggetti tal-Qari tal-Provi tal-

Malti, tas-Saħħa u Sigurtà, tal-Leadership u l-Management, tar-Riżorsi Umani u l-Liġi tal-Impjieg 

u t-Train the Trainer. 
 
Id-Direttorat tar-Riżorsi Umani offra wkoll l-assistenza tiegħu lil 12-il impjegat ieħor tal-
Ministeru sabiex dawn setgħu jipparteċipaw f’Workshops u Konferenzi organizzati lokalment 
kif ukoll dawk organizzati barra minn Malta.  It-temi koperti varjaw minn Project 
Management, Fire Risk Assessor, Design of Bridges, Air Sampling,Occupational Health & 
Safety, Advanced Communication Skills, Writing Skills, Building Self-Esteem and Self-
Confidence, Ethics, Emotional Intelligence kif ukoll f’oqsma oħra.  Bis-saħħa ta’ 
koordinazzjoni li saret bejn dan id-Direttorat flimkien maċ-Ċentru għall-Iżvilupp, Riċerka u 
Taħriġ (CRDT) għamluha possibbli għall-MTI sabiex jiġu sfruttati aktar Fondi tal-Unjoni 
Ewropea għal taħriġ estern li kien sponsorjat mill-Programm Fond Soċjali Ewropew, meqjus 
bħala ESF4.100. 
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Internships 
 
Dan il-Ministeru jaċċetta wkoll is-servizzi tal-apprentisti barranin fuq arranġamenti ta’ ħlas.  
Matul l-2015, il-MTI ingaġġa 5 studenti permezz tal-IAESTE għal tul ta' medja ta’ 8 ġimgħat 
kull student li kellhom kompetenza fl-inġinerija, arkitettura u f’oqsma oħra. Dawn l-iskambji 
ta’ studenti jiżguraw li l-istudenti Maltin ikollhom l-opportunitajiet biex jiksbu esperjenzi simili 
u għarfien relatat f’pajjiżi barranin. 
 
Dixxiplina 
 
Azzjoni Dixxiplinarja skont ir-Regolament 19 u regolament 20 tad-dixxplina 
 
Dan id-Direttorat huwa wkoll responsabbli biex jikkordina l-isforzi dixxiplinarji tal-Ministeru, 
f'termini ta ' Proċedura ta' Dixxiplina b'konformità mar-Regolamenti tal-Kummissjoni dwar is-
Servizz Pubbliku. Matul is-sena 2015, l-isforzi dixxiplinari meħuda minn dan Direttorat taħt ir-
Regolament 19 u r-Regolament 20 kienu jikkonsisti f’150 każijiet ġodda ta’ dixxiplina, li 
minnhom 48 instabu ħatja. Dawn il-każijiet kienu jinkludu total ta’ ħruġ ta’ 40 każ ta’ twissijiet 
bil-miktub (skond ir-Regolament 19) kif ukoll 8 Bordijiet tad-Dixxiplina (taħt ir-Regolament 
20), li wassal għal total ta' 6 verdetti ħatja u 2 li għadhom għaddejjin. Dan huwa wkoll 
minħabba l-fatt li l-persuni involuti kienu rrappurtati diversi drabi u għalhekk kellha tiġi 
involuta l-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku (PSC). Il-PSC ħarġet ukoll twissija ta’ 
tkeċċija, valida għal 5 snin, fil-konfront ta’ impjegat. 
 
L-aktar nuqqas komuni imwettaq mill-impjegati fi ħdan il-MTI hija dik li wieħed jassenti ruħu 
mingħajr l-awtorità necessarja, liema każijiet jinqabdu waqt id-diversi spezzjonijiet li jsiru.  
Nuqqasijiet oħra, li għalihom ittieħdet azzjoni dixxiplinarja matul l-2015, jinkludu dawk relatati 
ma’ simulazzjoni ta’ mard, insubordinazzjoni, ma jiġux obduti l-ordnijiet mogħtija mis-
superjuri kif ukoll dawk relatati ma’ negliġenza fit-twettiq tax-xogħol. Matul l-2015, ma kien 
hemm l-ebda tkeċċija ta’ impjegati, wara riżultat ta’ xi azzjoni dixxiplinarja skond dawn ir-
Regolamenti. 
 
Każijiet Kriminali 
 
B'konformità mar-Regolamenti tal-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku, matul l-2015, id- 
Direttorat tar-Riżorsi Umani kompla bil-proċess ta’ azzjoni dixxiplinarja fir-rigward ta' każijiet 
kriminali li jinvolvu impjegati tal-MTI . Fl-aħħar tas-sena 2015, l-MTI kien hemm total ta' 25 
każijiet kriminali pendenti li jinvolvu impjegati li tressqu quddiem il-Qrati Kriminali ta' Malta. 
Wieħed minn dawn il-każijiet kriminali inbeda matul l-2015. Sa tmiem l-2015, minn total ta’ 
24 impjegat involuti bi proċeduri kriminali, 8 kienu għadhom temporanjament sospiżi b'nofs 
paga.  Matul din l-istess is-sena, il-PSC, li magħha l-Ministeru jikkollabora sabiex jintlaħqu r-
rekwiżiti tal-Proċedura ta’ Dixxiplina fosthom l-immaniġġjar ta' każijiet kriminali, ma 
rrakkomandat l-ebda tkeċċija ta' impjegati, wara riżultat ta’ verdett ta’ ħtija mgħotija mill-Qrati 
Kriminali ta' Malta. 
 
Special leave u Miżuri favur il-Familja 
 
Matul l-2015, l-impjegati tal-MTI bbenefikaw ukoll minn teħid ta’ special leave u miżuri oħra 
varji favur il-familja. It-tabella t’hawn taħt turi informazzjoni dwar dawn il-benefiċċji li ttieħdu 
matul l-2015. 
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Female Male 

Grand 
Total 

Maternity Leave (first 14 weeks) 3 
 

3 

Adoption Leave (PSMC 5.2.1) 0 1 1 

Responsibility Leave (PSMC 5.3.5) 0 2 2 

Parental Leave* Applicable to Parents, Legal Guardians and 
Foster Carers (PSMC 5.3.3) 

1 0 1 

Leave to try alternative employment in the private sector 
(PSMC 4.8.9)  

0 1 1 

Cultural Leave (PSMC 4.4.1) 0 3 3 

International Sports Activities held locally and abroad (PSMC 
4.5.6) 

0 2 2 

Leave for a special reason (PSMC 4.8.3 / 5.3.6) 1 1 2 

Study Leave (PSMC 4.8.8) 7 8 15 

Paid leave for Development Work Abroad (PSMC 4.9.7) 0 2 2 

 
12 20 32 

 
Donazzjoni ta’ vacation leave għal Raġunijiet Umanitarji 
 

Matul 2015, il-Fond Ċentrali dwar id-donazzjonijiet tal-vacation leave li huwa amministrat mill- 

Employee Relations Unit  fil-PAHRO irċieva ammont ta’ 366.25 siegħa mingħand l-impjegati ta’ 

dan il-Ministeru. Bill-banda l-oħra l-istess Unit approva 800 siegħa lill-ħaddiema fi ħdan dan il-

Ministeru għall-talbiet simili. 

 

Fl-istess ħin matul l-2015 dan id-Direttorat esperjenza numru ta’ trasferimenti one-to-one, jiġifieri 

impjegat mill-MTI jiddeċiedi li jagħti donazzjoni ta’ sigħat ta’ vacation leave (jew time-off-in-lieu) 

lill-impjegat ieħor mill-MTI, diment li kien hemm raġunijiet ta’ saħħa.  L-ammont ta’ sigħat li ġew 

approvati wkoll mill-PAHRO kien ta’ 1,165.5.  

 
Ħinijiet flessibli 
 

Is-sistema tal-flexi-hour  fi ħdan dan id-Direttorat kompliet matul 2015. Din is-sistema 

tiggarantixxi servizz  mis-7:00 sal-17:15 fix-Xitwa, u bejn is-7:00 u t-15:15 fis-Sajf. Id-Direttorat 

kompla jiffaċċilita l-implimentazzjoni tal-flexi-time fid-Direttorati l-oħra bl-oġġettiv li jipprovdi lill-

impjegati b’alternattiva pożittiva biex ma jkollhomx għalfejn jirrikorru għall-ħinijiet imnaqqsa 

(reduced hours) jew perjodi ta’ special unpaid leave.  Fl-istess ħin il-Ministeru mhux qed jitlef is-

servizz ta’ impjegati t’esperjenza jew li jkollu jdaħħal impjegati oħra flokhom u jkollu jerġa’ 

jħarriġhom. 

 
Telework 
 

Matul l-2015, in-numru ta’ imjegati bit- telework fi ħdan dan il-Ministeru varja bejn massimu ta’ 75 

impjegat  u minimu ta’ 64 impjegat.  Fil-fatt bħal issa jgħodd 74, li minnhom 20 huma irġiel u 43 

huma nisa.  Ir-raġunijiet għat-teleworking ivarjaw - 53 huma ġenituri li jaħdmu (working parents), 

6  huma single parents, 9 qed jieħdu ħsieb ġenituri anzjani u 6 qed jagħmlu użu mit-telework 

minħabba raġunijiet ta’ saħħa. 

 



9 
 

Fl-istess ħin, 12 mill-21 impjegat li jaħdmu f’dan id-Direttorat, jiġifieri 57% tal-impjegati tad-

Direttorat, jagħmlu użu mit-telework. Minn dawn 4 huma impjegati maskili waqt li 8 huma 

impjegati femminili.   
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Id-Direttorat tal-Finanzi u Amministrazzjoni 

Finanzjarja 
 

Id-Direttorat tal-Finanzi u Amministrazzjoni huwa responsabbli ghat-transazzjonijiet kollha 

finanzjarji li ghandhom x’jaqsmu mal-Ministeru, mas-Segretarjat Permanenti, u mad-

Direttorati tal-Ministeru tat-Trasport u l-Infrastruttura. Matul is-sena 2015, id-Direttorat 

ipprovda lid-Dipartimenti kollha li jaqgħu taħt id-dekasteru tal-Ministeru għat-Trasport u l-

Infrastruttura bl-assistenza kollha effettiva u neċessarja f’oqsma li huma relatati ma’ finanzi u 

xiri ta’ oġġetti u servizzi, filwaqt li għamel monitoraġġ effettiv permezz tat-Taqsima tal-

Kontroll Finanzjarju biex iżomm il-finanzi tal-Ministeru kollu in regola mar-Regoli Finanzjarji u 

l-Att dwar ir-Responsabilità Fiskali. Kien involut ukoll f’eżerċizzji ta’ identifikazzjoni ta’ oqsma 

fejn setgħu jiġu frankati spejjeż sabiex dawn jiġu trasferiti f’oqsma fejn spejjeż addizzjonali 

kienu meħtieġa għal operat aktar effettiv fi ħdan il-Ministeru. 

 

Sezzjoni tal-Accounts 
 
Din is-sezzjoni hija responsabbli għal moniteraġġ u amministrazzjoni tal-Finanzi tal-
Ministeru. 
 
Matul is-sena ġew effettwati 16,919 pagament. l-ipproċessar tal-pagamenti  ġie finalizzat fil-
ħin kif stipulat fid-direttiva dwar il-pagamenti ladarba ġie aċċertat li kollox kien skont ir-
regolamenti dwar l-akkwisti u dawk finanzjarji. 
 
Din is-sezzjoni kompliet bil-ħidma tagħha biex timxi mal-programm ta’ ristrutturar tal-istess 
sezzjoni, liema programm issa ilu għaddej tul medda ta’snin sabiex ir-rwol tal-uffiċjali ta’ din 
l-istess sezzjoni jiġi trasformat minn wieħed passiv ghal wieħed aktar attiv u dinamiku. 
 
Matul l-implimentazzjoni ta’ dan il-programm din is-sezzjoni immirat biex iżżid l-effiċjenza fil-
proċess tal-pagamenti kif ukoll tassigura li l-pagamenti jsiru fl-iqsar żmien possibbli. Għal 
dan il għan, uffiċjali għolja minn din is-sezzjoni, ħadu sehem/organizzaw laqgħat ma’ kull 
maniġer inkarigat mill-proġetti kapitali, sabiex jistabbilixxu l-ispejjeż proġettati li sejrin jitħallsu 
fuq kull proġett, kif ukoll jimmoniterjaw il-progress fl-implimentazzjoni tal-proġetti. Kull xahar 
wara dawn il-laqgħat, jiġi mħejji rapport finanzjarju dwar dawn il-proġetti kapitali. Dan ir-
rapport komprensiv jgħin sabiex jiġi żgurat li jkun hemm immaniġġjar aħjar ta’ dawn il-
proġetti kapitali fl-implimentazzjoni tagħhom.  Matul din is-sena ingħatat spinta biex il-
maġġoranza tal-pagamenti (fejn hu possibbli) jigu affettwati b’mod elettroniku, sistema li 
żiedet l-effiċċjenza f’dak li hu żmien biex jitħallsu l-pagamenti. 
 
It-tabella li ssegwi turi summarju tat-transazzjonijiet maghmula mid-DAS minn din is-sezzjoni 
matul is-sena 2015. 
 
 

 Batches Payment 

Vouchers 

Electronic 

Payments 

Multi 

Payments 

Transfers 

& Adjust. 

Petty 

Cash 

Total 

 

Rejects 

Totals 1,686 10,941 1,724 3,610 632 12 16,919 499 

 

 

It-tabella li ssegwi turi l-ammont ta’ pagamenti f’termini monetarji matul is-sena 2015. 



11 
 

 

Voti Rikurrenti  

(eskluzi Emolumenti Personali) 

€ 

Voti Kapitali 

 

€ 

Total 

 

€ 

53,777,770 79,846,349 133,624,119 

 

 

Is-Sezzjoni tad-Dħul 
 
Is-Sezzjoni tad-Dħul hija magħmula mill-Cash Office u l-Collection Unit. L-għan kontinwu tas-
Sezzjoni tad-Dħul huwa li tkompli ttejjeb iż-żamma ta’ kontroll effettiv, kif ukoll li ttejjeb il-mod 
ta’ kif jinżamm kont ta’ xi flus għandha tieħu l-MTI fid-dipartimenti li jaqgħu taħtha, u li kull 
talba tiġi reġistrata b’mod korrett. 
 
Matul l-2014, kompla jsir kull sforz biex jinġabru flus li l-Ministeru kellu jieħu lura bħala 
arretrati.  Fuq hekk sar ħafna xogħol b’koperazzjoni mat-Teżor, speċjalment tul l-aħħar sitt 
xhur tas-sena. 
 

Revenue tal-2015 tal-MTI 

      
Vot CC Dettalji 

Debit (€) skont 
id-DAS 

Credit (€) 
skont id-DAS 

Net (€) skont 
id-DAS 

      
25401 D02 Oil Rental Licences, Multi, ecc. 2,600,000  381,671.60 -2,218,328.40 

0301 D02 
Attestations, certifikati, 

permessi, ecc. 
10,000              9,331.31 -668.69 

0345 D02 
Participation Fees f’Tenders 

tad-Dipartmenti 
1,000  1,890.00 890.00 

0349 D02 Miscellaneous Fees 10,000  13,225.96 3,225.96 

0462 D02 Servizzi tad-Dawl u l-Ilma 2,000  6,000.00 -1,400.00 

0463 D02 
Bejgħ ta’ mapep u survey 

sheets 
1,000  519.05 -480.95 

0464 D02 Lifts u Air-conditioning 2,000  1,789.82 -210.18 

0465 D02 
Servizzi mgħotija lil Kunsilli 

Lokali 
150,000  22,238.03 -127,761.97 

0481 D02 
Dħul minn Workshops tal-

Gvern 
5,000  187,387.65 -182,387.65 

0999 D02 Miscellaneous Receipts 356,000  2,565,634.67 2,209,634.67 

 
 

   
 

  
TOTALI 3,037,000 3,189,688.09 -317,487.21 
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Taqsima tal-Kontroll Finanzjarju (FCU) 
 
L-għanijiet ewlenin ta’ din it-taqsima huma: 

 li jikkontrolla l-infiq li jsir mid-dipartimenti u l-entitajiet li jaqgħu taħt dan il-Ministeru; 

 li jkompli jitnaqqas l-infiq billi jinvestiga, jippjana, u joħloq miżuri u proċeduri ġodda 
għal dan l-iskop; u 

 li jevalwa l-inizjattivi li jsiru mill-Ministeru biex jara jekk dawn jagħmlux sens fid-dawl 
tal-flus li jkunu qed jintefqu għalihom. 
 

L-FCU jaħdem bis-sħiħ biex jinżamm kontroll tajjeb u wkoll biex jinżamm kont aġġornat tal-
commitments kollha li jsiru u l-pagamenti li jkun għad fadal li jitħallsu. Twaqqfu għadd ta’ 
sistemi koordinati mill-FCU li permezz tagħhom kull commitment u l-ħlas marbut miegħu 
bdew jitmexxew aħjar. Fondi allokati qed jiġu użati b’aktar effiċjenza u b’mod aktar effettiv, 
filwaqt li kontinwament tinżamm attenzjoni biex jekk jinstab li qed isir xi ħela ta’ flus jew infieq 
żejjed, is-sitwazzjoni titranġa. Aktar minn hekk, il-Business Plans u l-projections li qed isiru 
qed ikunu aktar realistiċi. 
 
It-Taqsima tas-Support tas-Salarji  
 
Din it-taqsima tieħu ħsieb li jkun hemm komunikazzjoni tajba bejn il-Financial Management 
Directorate, li qiegħed f’Malta, u Salaries Section, li tinsab Għawdex, li taħdem is-salarji 
kollha li jitħallsu minn dan il-Ministeru. L-għan tal-Unit hu li jkun hemm uffiċċju mnejn tgħaddi 
l-informazzjoni biex il-pagi kollha jiġu kalkulati sew, filwaqt li jservi wkoll bħala Customer 
Care Unit għall-impjegati tal-Ministeru stess. 
 
It-taqsima għandha f’idejha il-commitments ta’ flus li jiġu allokati għas-sahra, u kull xahar 
toħroġ rapport dwar kif ikunu qed jitqassmu dawn il-flus. Barra minn hekk, għandha r-
responsabbiltà li jinġabru lura flus li setgħu tħallsu żejda f’xi salarju, waqt li jinżamm kont 
dettaljat taċ-ċaqlieq kollu ta’ flus marbut ma’ dal-ġbir. 
 
Il-pagi kollha tal-ħaddiema marbuta mad-dipartimenti li jaqgħu taħt dan il-Ministeru jinħadmu 
minn impjegati tal-Ministeru għal Għawdex, skond struzzjonijiet mis-Salaries Support Unit.  
Tinżamm attenzjoni kbira fuq ix-xogħol ‘back-office’ li jsir f’Għawdex biex jinżamm il-livell 
għoli ta’ effiċjenza fix-xogħol mixtieq minn dan il-Unit. 
 
It-Taqsima tas-Safar 
 
Dak kollu li jenħtieġ meta uffiċjali jkollhom bżonn isiefru barra minn Malta fuq xogħol tal-
Ministeru jieħu ħsiebu din it-taqsima; u dan isir skond il-linji gwida u l-proċeduri kif stabbiliti 
fil-PSMC (Public Service Management Code) u dawn jimxu id f’id mal-Financial Regulations 
li jkunu in vigore. 
 
 

Costings tal-Voti ta’ Safar fl-MTI 2015 

      
Vot CC Dettalji 

Debit (€) skont 
id-DAS 

Credit (€) 
skont id-DAS 

Net (€) skont id-
DAS 

2810 D01  Biljetti Overseas 85,231.00  5,495.00 79,736.00 

2810 D02 Biljetti Overseas 989.00  - 989.00 

2811 D01 Biljetti Overseas għall-UE 51,048.00  23,422.00 27,626.00 
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2811 D02 Biljetti Overseas għall-UE 18,607.00  13,682.00 4,925.00 

2812 D01 
Biljetti Overseas li mhux għall-

UE 
3,286.00  - 3,286.00 

2812 D02 
Biljetti Overseas li mhux għall-

UE 
1,162.00  210.00 952.00 

2820 D01  Biljetti Overseas 39,917.00  - 39,917.00 

2821 D01 Subsistence għall-UE 14,746.00  12,287.00 2,459.00 

2821 D02 Subsistence għall-UE 35,603.00  38,312.00 2,709.00 

2822 D01 Subsistence mhux għall-UE 12,561.00  5,197.00 7,364.00 

2822 D02 Subsistence mhux għall-UE 16,099.00  9,187.00 6,912.00 

  
TOTALI 279,249.00 107,792.00 171,457.00 

2811 D01 Biljetti Overseas għall-UE 
  

16,516.00 

2811 D02 Biljetti Overseas għall-UE 
  

12,870.00 

2821 D02 Subsistence għall-UE 
  

8,586.00 

      
     

37,972.00 

      Residual Net Costs ta’ Safar mill-MTI (inkluż Refunds) għas-Sena 2015 (€) 133,485.00 

      
Total ta’ Nies li siefru matul l-2015 

 

151 

 
 

Sezzjoni tal-Kuntratti u Provvisti 
 
It-Taqsima tal-Kuntratti u Provvisti fil-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura hija 
responsabbli għal kull proċess varju relatat mal-proċeduri tal-kuntratti, xiri t'oġġetti, kif ukoll 
xiri ta’ xogħol infrastrutturali u servizzi.  Is-sezzjoni hija wkoll responsabbli mid-distribuzzjoni 
tal-provisti, l-imħażen u l-inventarju fi ħdan il-Ministeru. 
 
Il-funzjonijiet tas-sezzjoni jinvolvu proċessi varji hekk kif indikati hawn taħt: 
 
• Kuntratti għal servizzi u/jew xiri ta’ materjal, makkinarju u tagħmir, tiswijiet ta' makkinarju u 
tagħmir, stationery u oġġetti ġenerali (għad-Dipartimenti kollha li jaqgħu taħt il-kompetenza 
tal-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura) jinħarġu wara sejħiet għall-offerti diretti jew 
permezz ta' sejħiet  dipartimentali jew permezz ta' sejħiet għall-kwotazzjonijiet; 
• Ikunu wkoll ipproċessati talbiet għall-bżonnijiet ta’ xiri minn kuntratti perjodiċi u mis-suq 
dirett. Għal dan il-għan, maħżen ċentrali jinsab  l-Imrieħel u maħżen iżgħar għall-stationery u 
talbiet oħra għal xogħol ta’ kuljum jinstab fuq il-Furjana; 
• Ir-rimi ta' diversi oġġetti mhux servibbli u mhux tajba għall-użu mid-dipartimenti varji jkunu 
mibjugħa ‘tale quale’ wara sejħiet għall-offerti jew, jekk oġġetti jinstabu mhux servibbli, jkunu 
mormija f’siti ta' rimi skont il-proċeduri stabbiliti minn bordijiet maħtura apposta; 
• L-Aġġornament tal-inventarju tal-Ministeru. 
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Parti mill-miżuri għas-simplifikazzjoni tal-burokrazija tal-Gvern, fl-2015, il-Ministeru daħħal 
fis-seħħ is-sistema Elettronika tal-Akkwist (E-Procurement) sabiex tiżdied l-effiċjenza u l-
effettività fix-xiri pubbliku.  Bejn Jannar u Ġunju ġie organizzat taħriġ għall-uffiċjali involuti fil-
proċess.  F’dan it-taħriġ ġew elenkati l-proċeduri differenti tax-xiri.  F’Awwissu tal-2015 is-
sejħiet dipartmentali u s-sejħiet għall-kwotazzjonijiet tal-Ministeru bdew jiġu ppublikati b’mod 
elettroniku. 
 
Qabel ikunu ppublikati, l-offerti kollha qed ikunu skrutinizzati u l-obbligi mandatorji qed jiġu 
inklużi fl-offerti kollha skont il-linji gwida tal-Green Public Procurement (GPP). 
  
It-tabella t’hawn taħt tindika n-numru, it-tip u l-valur tal-offerti u ordnijiet diretti ġenerati mis-
sezzjoni matul l-2015.  Il-proċessi kollha twettqu b'mod konformi mar-Regolamenti 
Finanzjarji tal-Gvern u r-Regolamenti dwar l-Akkwisti Pubbliċi. 
 

Sejħiet Ippubblikati 

Sejħiet Dipartmentali 84 

Sejħiet għall-Kwotazzjonijiet 51 

Kuntratti u Ordnijiet Diretti Mogħtija fl-2015 

 Numru Valur  

€ VAT Eskluża 

Sejħiet Dipartmentali 

ppubblikati fl-2014 iżda 

mogħtija fl-2015 

12 607,375.37 

Sejħiet Dipartmentali 

ppubblikati fl-2015 

48 1,313,707.69 

Sejħiet għall-Kwotazzjonijiet 

ppubblikati fl-2014 iżda 

mogħtija fl-2015 

9 37,870.15  

 

Sejħiet għall-Kwotazzjonijiet 

ppubblikati fl-2015 

34 135,710.82 

Ordnijiet Diretti 88 412,591.71 

Ordnijiet Diretti mogħtija 

f’mUnita  barranija 

1 100,000 GBP 

Total 192 2,507,255,74 

Total f’mUniti barranin 1 100,000 GBP 

 
Il-Kumitat tal-Kuntratti Dipartmentali (KKD), immexxi mid-Direttur Ġenerali tax-Xogħlijiet u 
Infrastruttura f'isem is-Segretarju Permanenti ltaqa’ kważi kull ġimgħa sabiex jiskrutinizza 
rapporti t'evalwazzjoni t’offerti valutati sa €120,000 VAT eskluża u offerti relatati ma’ 



15 
 

programmi tal-Unjoni Ewropea valutati sa €47,000 VAT eskluża, maħruġa minn entitajiet u 
dipartimenti fi ħdan il-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura. 
 

Taqsima tar-Reġistru 

Ir-rwol ewlieni ta’ dan l-Uffiċċju huwa li tiġi kkontrollata l-komunikazzjoni sabiex l-
Organizzazzjoni twettaq il-funzjonijiet tagħha fl-ahjar mod possibli. Responsabbli għaż-
żamma ta’ dokumentazzjoni; tfittxija u l-ġestjoni ta’ informazzjoni fl-organi tant importanti u 
strateġiċi tal-Organizzazzjoni.  Fi ħdan din it-Taqsima, hawn storja sħiħa ta’ informazzjoni, 
b’valur uniku u mużew sħiħ relatat ma’ xogħlijiet infrastturali li saru f’pajjizna, 
b’dokumentazzjoni li tmur lura għal 1920. 
 
 
Matul l-2015 inżammet din lis-statiska fi ħdan din it-taqsima; 
 

FTUĦ TA FILES ĠODDA   2,528 

 MOVEMENTS TA’ FILES   28,849 

TALBIET DWAR INFORMAZZJONI     7,439 

KORRISPONDENZA   26,127 

ĊIRKULARIJIET DISTRIBWITI        857 

PUSTAĠĠ €10,549 

REGISTRAR TA’ FILES QODMA   16,450 

 

Bi tħejjija  għall-proċess ta’ digitisation, kien meħtieġ li jsir proċess ta’ reġistrazzjoni ta’ eluf 
ta' files, ta’ bejn l-1920 u l-1993, li r-record tagħhom kien għadu miżmuma fuq card system. 
Matul l-2015 tkompla x-xogħol fuq dan ir-reġistrar ta’ files li kien beda fl-2014 biex b’hekk 
ġew reġistrati mas-16,450 file fid-DocReg database. Wara din l-ewwel fażi, il-files ġew 
kategorizzati, maħżuna f'kaxxi u n-numerati skond is-sena relattiva. Fadal aktar files x’jiġu 
trattati qabel ma ngħaddu għat-tieni fażi; il-proċess ta’ digitisation ta’ dawn id-dokumenti.  
Paperless Office huwa l-oġġettiv ewlieni ta’ din it-Taqsima fi ħdan il-Ministeru għat-Trasport 
u l-Infrastruttura, fejn kull informazzjoni tiġi miżmuma b’mod elettroniku, għal aktar 
trasparenza, kontabbilita’ u effiċjenza. 
 
B'konformità mal-miżuri għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija, saru numru ta’ workshops ma' 
kumpanija estern sabiex jiġu analizzati diversi formoli interni. Ġie mħejji rapport informattiv li 
fih ġew mogħtija r-rakkomandazzjonijiet meħtieġa sabiex dawn il-formoli jgħaddu 
elettronikament (e-Forms) bi proċess ta’ workflow, filwaqt li kollox jinżamm f’sistema ta’ 
Record Managment System (e-Filing). Iż-żewġ sistemi eletroniċi joffru sistema ta’ awditjar 
sħiħ dwar kull azzjonijiet sabiex b’hekk jiggarantixxu t-trasparenza kollha meħtieġa. 
 
Il-BarCoding kienet rakkomandazzjoni oħra; għodda u miżura importanti fis-sistema ta' 
record keeping fejn kull korrispondenza li tiġi ġġenerata, tiġi awtomatikament mmarkat 
b’BarCode għal mod simplifikat u effiċjenti għat-tfittxija ta’ dokumenti.  Dan jipprovdi mod 
effiċjenti għall-identifikazzjoni u b’hekk iħejji t-triq lejn l-armonizazzjoni u l-konsolidazzjoni tal-
proċess ta' kommunikazzjoni. 
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Konklużjoni 
 
Matul is-sena 2015, id-Direttorat Ġenerali kompla jikkonsolida s-servizzi tiegħu bil-għan 
ewlieni sabiex titjieb l-effiċjenza u l-effettivita ġenerali fi ħdan il-Ministeru. Kif diġa spjegat, iż-
żewg Direttorati komplew bix-xogħol sfiq sabiex il-Ministeru jkun pożizzjoni li jwassal il-
missjoni tiegħu bl-aħjar mod possibli. 
 
Id-Direttorat Ġenerali wkoll ipprovda is-sapport attiv tiegħu f’bosta inizjattivi oħra, bħal fil-
Kumitat tal-Baġit tal-Ministeru, fl-implimentazzjoni tal Programm tar-Reviżjoni Komprensiva 
tan-Nefqa tal Gvern, u fil-Kumitat tal-Moniteraġġ tal-Proġetti tal-Ministeru. 
 
Id-Direttorat Ġenerali kompla wkoll jimplimenta l-Miżuri tas-Simplifikazzjoni li jaqgħu taħtu. 
Dawn jinkludu miżuri maħsuba sabiex jiġu ffaċilitati l-proċessi nterni dwar numru ta oqsma 
bħal proċessi ta’ xiri, użu tat-teknoloġija informatika fejn jidħlu attendenzi, kif ukoll studji biex 
jiġu pjanati proċessi eletroniċi fejn jidħlu żamma ta’ records, filing, eċċ. 
 
Barra minn hekk dan id-Direttorat Ġenerali kompla jagħti il-kontribuzzjoni tiegħu lejn l-
oġġettivi tal-Ministeru billi: 
 
• ipparteċipa attivament fl-identifikazzjoni u l-iżvilupp tal-oġġettivi u il-miri ta' prestazzjoni li 
jirrigwardaw l-għanijiet tal-Ministeru; 
• żviluppa u żamm kuntatti ma’ uffiċjali għolja fil-Ministeru li jiġi żgurat approċċ orizzontali 
għat-tfassil tal-politika u l-għoti tas-servizzi; 
• ipprovda direzzjoni lill-Kap tal-Taqsimiet/entitajiet fi ħdan il-Ministeru fit-tħejjija ta pjani 
operattivi għas-sapport lill-Ministeru fl-implimentazzjoni tad-direttivi politiċi, sabiex l-
implimentazzjoni tal-programmi u programmi tal-kapital infrastrutturali tkun tista’ titwettaq 
b’mod effettiv; 
• kien responsabbli sabiex jamministra u jorganizza, f'koperazzjoni ma’ Transport Malta u l-
Ministeru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali, l-implimentazzjoni tal-iskema ta’ għotjiet 
karozza rifużjoni tal-VAT ex gratia; 
• kompla jippromwovi l-adozzjoni ta’ miżuri favur il-familja sabiex tiġi żgurata l-
parteċipazzjoni ta aktar nisa fil-forza tax-xogħol u bilanċ aktar effettiv il-ħajja tax-xogħol. 
 

Bħala konklużjoni permezz ta’ appoġġ u kollaborazzjoni tad-Direttorati kollha fi ħdan il-

Ministeru, u bl-użu ottimali tar-riżorsi umani u riżorsi finanzjarji, dan id-Direttorat Ġenerali 

irnexxielu jikkontribwixxi sabiex il-Ministeru jkompli jimplimenta il-politika tal-Gvern u l-miżuri 

pjanati. 
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Direttorat Żvilupp Politika u l-Programm ta’ 
Implimentazzjoni  

 
ĦARSA ĠENERALI 
 
Id-Direttorat għall-Iżvilupp tal-Politika u Implimentazzjoni tal-Programm għandu funzjonijiet 
varji fil-Ministeru. Id-Direttorat jamministra l-parteċipazzjoni tal-Ministeru f'laqgħat tal-Unjoni 
Ewropea (UE), jikkoordina kwistjonijiet kollha relatati mal-UE bejn id-dipartimenti tal-
Ministeru, entitajiet u l-awtoritajiet kif ukoll partijiet interessati oħra, inklużi ministeri oħrajn, ir-
Rappreżentanza Permanenti ta' Malta għall-UE u s-Segretarjat tal-UE fi ħdan il-Ministeru 
għal Affarijiet Ewropej, l-Implimentazzjoni tal-Manifest Elettorali u l-użu tal-Fondi tal-UE. Id-
Direttorat jiffaċilita l-implimentazzjoni tal-politika approvata tal-Ministeru, strateġiji u 
programmi ta’ bidla fil-maniġġjar, l-iffissar ta' miżuri ta' prestazzjoni marbuta mal-għanijiet u l-
monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-programmi u attivitajiet meħtieġa fosthom il-Pjan tat-
Trasport għal Malta. Dan isir sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni effettiva, filwaqt li dan isir 
f’qafas ta’ inizjattivi ta’ bidla orizzontali  tas-settur pubbliku. 
 
Permezz ta' proċessi varji ta' data u t-tqassim ta’ dokumenti tal-istituzzjonijiet tal-UE u 
informazzjoni oħra, id-Direttorat jistinka biex jiżgura li l-entitajiet u l-uffiċjali tal-Ministeru  
jinżammu aġġornati dwar l-inizjattivi u l-azzjonijiet f'oqsma ta' politika li jaqgħu taħt ir-
responsabbiltà tal-Ministeru. Id-diskussjoni interna hija xprunat u kordinata mid-Direttorat fi 
sforz sabiex issiru rakkomandazzjonijiet għal pożizzjonijiet nazzjonali. Attendenza u 
parteċipazzjoni attiva fil-fora rilevanti tal-Unjoni hija vitali u d-Direttorat jiżgura u jikkoordina 
tali parteċipazzjoni u azzjoni ta 'segwitu. 

Id-Direttur jirrappreżenta l-Ministeru f'diversi kumitati relatati mal-UE, kemm lokalment kif 

ukoll barra minn Malta. Fil-mixja lejn il-bidu tal-Trio preżenti tal-Presidenza tal-UE, u qabel il-

Presidenza ta’ Malta tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea bejn Jannar u Ġunju tal-2017, id-

direttorat ikkontribwixxa għall-preparazzjonijiet tal-Ministeru permess ta’ tfassil ta' 

rakkomandazzjonijiet varji u tfassil ta' pjan ta’ Azzjoni li jidentifika ħtiġijiet ta’ riżorsi u 

jipproponi numru ta’ avvenimenti. 

PARTEĊIPAZZJONI FIL-GRUPPI TA’ ĦIDMA  

Id-Direttorat żgura l-preparazzjoni u l-attendenza ta' laqgħat li għalihom  attendew uffiċjali  

mill-Rappreżentanza Permanenti jew minn ufficjali bbażati lokalment. Fil-każijiet tal-aħħar, l-

uffiċjali rilevanti ġew infurmati dwar il-laqgħat, ipprovdew informazzjoni rilevanti u ġie żgurat li 

l-pożizzjonijiet ttieħdu f'konformità mal-politika tal-Gvern, bil-konsultazzjonijiet li qed isir kif 

meħtieġ. Fil-każ ta' laqgħat ad hoc u f’ċerti każijiet oħra id-direttorat għamel 

rakkomandazzjonijiet għal attendenza. Matul 2015 id-Direttorat ipprepara, xi drabi 

internament u xi drabi oħra ikkordina l-preparazzjoni tal-briefs għall-erba' laqgħat tal-Kunsill 

tal-Ministri għat-Trasport, għal-Laqgħa Ministerjali Informali, ħames laqgħat tal-Grupp ta' 

Livell Għoli, erba Konferenzi, erbgħa u tletin kumitat, sebgħa u għoxrin laqgħat ta’ gruppi ta’ 

esperti u mija, tmienja u għoxrin grupp ta' ħidma. 

 

 

 



18 
 

KONSULTAZZJONIJIET U TEĦID TAD-DEĊIŻJONIJIET TA-UE  

Briefs fuq xi sbatax il-proposta ġew ippreparati, filwaqt li ġiet ikkoordinata pożizzjoni fuq 

għaxar proposti waqt konsultazzjoni minn ministeri oħra. Id-Direttorat żgura li l-proposti 

msemmija għall-konsultazzjoni kienu miġjuba għall-attenzjoni tal-entità ( jiet) ikkonċernati. Bl-

istess mod, ġie żgurat li fejn proposti kien jeħtieġilhom konsultazzjoni ma' ministeri oħra, dan 

sar u l-pożizzjoni riflettiet dawn il-konsultazzjonijiet. B'kollaborazzjoni ma’ direttorati 

f’ministeri oħrajn, id-direttorat ikkontribwixxa wkoll għall-pożizzjonijiet dwar proposti oħra fil-

kompetenza tal-ministeri oħra. Każijiet bħal dawn jinkludu d-diskussjonijiet relatati ma 'l -

implimentazzjoni tad-Direttiva dwar is-Servizzi u l-effett ta’diversi mizuri fuq ċerti 

professjonijiet bħal Inġiniera u Periti. 

ARMONIZZAZZJONI MAL-ACQUIS TAL-UE  
 
Għadd ta' Direttivi u Regolamenti ġew trasposti u/jew implimentati matul l-2015. Id-Direttorat 
impenja ruħu f’diversi azzjonijiet biex jassisti entitajiet f’dan il-kompiti sabiex jiġi żgurat li l-
azzjoni jittieħed fiż-żmien stipulat mill-miżura, biex b'hekk jiġi żgurat li Malta osservat l-obbligi 
tagħha bħala Stat Membru mal-Unjoni Ewropea sabiex jitgawdew il-benefiċċji tal-miżuri 
kkonċernati u jiġu evitati proċeduri ta' ksur. F’dan ir-rigward saru diversi emendi u  ġew 
promulgati  miżuri fil-leġiżlazzjoni nazzjonali, fosthom: 
 
Direttiva 2013/30 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 Ġunju, 2013 dwar is-sigurtà tal-
operazzjonijiet taż-żejt u l-gass offshore u li temenda d-Direttiva 2004/35/KE li ġiet trasposta 
mill-miżuri li ġejjin: Att li jemenda l-Att dwar il-produzzjoni petroleum - traspost bl-Att XIV ta' 
2015 ; Regolamenti tas-Sigurtà Offshore: - trasposti bl-AL 173, 174, 200 tal-2015 u 
Regolamenti dwar il-Prevenzjoni u r-Rimedji għad danni ambjentali, 2015 - trasposta bl-AL 
280 ta' 2015; 
 
Direttiva 2014/111/adozzjoni UE mill-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali (IMO) ta' ċerti 
Kodiċijiet u emendi relatati għal ċerti konvenzjonijiet u protokolli ġiet trasposta bl-AL 133 tal-
2015; 
 
Direttiva (UE) 2015/413 tiffaċilita l-iskambju transkonfinali ta' informazzjoni dwar reati tat-
traffiku relatati ma' sigurtà fit-triq, trasposti mill AL 169 2015 Vetturi bil-Mutur (Skambju ta’ 
Data) (Emenda), 2015 Vetturi bil-Mutur (Skambju ta’ Data) (Emenda), 2015 tal-Att dwar l-
Awtorita għat-Trasport ta' Malta (KAP. 499) 

IŻVILUPP TA’ POLITIKA  
 
Numru ta' dokumenti ta' politika kienu ppreparati u diskussi, fosthom tali segwitu għal 
implimentazzjoni tad-Direttiva tal-UE li tiffaċilita l-iskambju transkonfinali ta’ informazzjoni 
dwar reati tat-traffiku relatati mas-sikurezza fit-toroq. Id-Direttorat reveda diversi abbozzi ta' 
miżuri nazzjonali, dawn kienu relatati ma' għadd ta’ oqsma bħalma huma regolamenti li 
jirregolaw l-użu tal-annimali u vetturi miġbuda mill-annimali fuq it-Toroq; Emendi għar-
Regolamenti Servizzi tat-Taxi (S.L. 499.59); Emendi għar-Reġistrazzjoni u l-Liċenzjar ta' 
Vetturi bil-Mutur Regolamenti, (S.L. 368.02); Emendi għall-vetturi bil-Mutur Regolamenti 
Assigurazzjoni (Riskji ta’ Terzi Persuni) (Assigurazzjoni Vetturi Eżentati), 2008 (AL 189 tal-
2008); regolamenti li jemendaw ir-regolament dwar vetturi b’qawwa baxxa  u ċikletti bil-
pedali; avjazzjoni ċivili (ħlasijiet tar-rotta għal servizzi tan-navigazzjoni) u tariffi tat-terminal 
għas-servizzi tan-navigazzjoni u promulgazzjoni tal-Bastimenti Merkantili (Limitazzjoni tar-
Responsabbiltà għal Regolament Pretensjonijiet Marittimi. 
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Id-Direttorat kompla jaġixxi bħala l-punt ta’ kuntatt fi ħdan il-Ministeru għar-rappurtar dwar il-
Programm ta' Riforma Nazzjonali, in-notifiki TRIS u l-GTMO 5 + 5 fil-Grupp ta' Esperti tat-
Trasport. 

Matul is-sena ngħata kontribut fir-risposti għal numru ta' kwestjonarji u konsultazzjonijiet 

pubbliċi li jkopru oqsma bħar-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija u l-promozzjoni ta’vetturi 

ta’ trasport fuq it-triq nodfa u effiċjenti fl-użu tal-enerġija. 

PROĠETTI FFINANZJATI MILL-UNJONI EWROPEA  
 
Id-Direttorat kompla bil-monitoraġġ ta’ proġetti ffinanzjati mill-UE li kienu qed jiġu 
implimentati mill-entitajiet jew dipartimenti li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-Ministeru. Ġiet 
provduta għajnuna lill-entitajiet kemm fl-istadju inizjali tal-applikazzjoni għal finanzjar ta’ 
proġetti, tul iċ-ċiklu tal-proġett, kif ukoll fl-istadju tal-għeluq eventwali tal-proġett, biex b'hekk 
ġie żgurat  li l-proġetti jitlestew kif mixtieqa u konsistenti mal-linji gwida u l-objettivi tal-UE. Fi 
sforz biex jiżguraw li dawn jiġu mwettqa fil-ħin u biex jiġi faċilitat il-proċess  tal-
implimentazzjoni, numru ta' laqgħat kienu organizzati u ffaċilitati bejn il-Ministeru, il-mexxejja 
tal-proġetti u l-korpi regolatorji. 

Matul is-sena saru tliet laqgħat tal-Kumitat Ministerjali għat-Tmexxija tal-Proġetti li fihom il-

progress tal-proġetti approvati għall-kofinanzjament tal-UE taħt il-Politika ta' Koeżjoni u l-

Programmi Operattivi għall-2007-2013 kienet immonitorjata. Peress 2015 kienet l-aħħar 

sena għall-ħlas eliġibbli taħt il-perjodu ta’ programmazzjoni 2007-2013, l-għadd ta' ħlasijiet 

ipproċessati mid-Direttorat żdiedu sostanzjalment mis-snin ta’ qabel. Dan irrizulta sabiex l-

ammont ta’ ftit anqas minn € 52,000,000 ġie żbursjat fir-rigward tal-proġetti li ġejjin: il-Proġett 

Nazzjonali kontra l-Għargħar; l-ewwel Fażi tat-TEN-T, Triq il-Kosta, il-breakwaters tal-Belt u 

Marsaxlokk, iċ-Ċirkewwa Ferry Terminal, Deep Water Quay, Modus, Sant'Iermu, Taħriġ għal 

Awtorità dwar it-Trasport f’Malta, u bini ta' kapaċità għal Rispons f’każ ta’ tixrid taż-żejt fil-

baħar u għall-ħarsien tal-Ibħra ta’ Malta. Proġetti oħra li ġew monitorjati mid-Direttorat, 

għalkemm il-pagamenti ma ġewx ipproċessati mid-Direttorat inkludu proġetti taħt il-FAEŻR, 

il-programm LIFE, l-Italia-Malta u  Proġetti ta’ rijabilitazzjoni fis-Salini, il-Buskett u Dingli 

(FAEŻR); Port PVEV (Italia-Malta); DemoEV (LIFE Proġett) u STREETS (Italia-Malta). 

Id-Direttorat irrappreżenta lill-Ministeru f'numru ta' Kumitati ta' Monitoraġġ ppresedut mill- 
MEAIM li għandhom x'jaqsmu ma’ Programm Operattiv I u II kif ukoll ieħor relatat mal-Fondi 
EEA-Norveġja. Tagħrif tqassam lid-dipartimenti u l-entitajiet ikkonċernati, u l-persunal ħadu 
sehem ukoll f'għadd ta’ laqgħat bilaterali organizzati mid-Diviżjoni għall-Ippjanar u 
Koordinazzjoni tal-Prijoritajiet (PPCD) fi ħdan MEAIM, flimkien mal-mexxejja tal-proġetti tal-
entitajiet rilevanti u uffiċjali oħra. 
 
Programmazzjoni Perjodu 2014-20 
 
Matul l-2015, id-Direttorat kompla jipprovdi assistenza lill-Ministeru u Entitajiet fit-tħejjijiet fir-
rigward ta’ proġetti sabiex jiġu sottomessi għall-perjodu ta’ programmazzjoni 2014-20 inklużi 
l-kundizzjonalitajiet ex-ante għall-perjodu ta' programmar. 
 
Id-Direttorat flimkien ma' Transport Malta organizzat żjara mill-Kordinatur tal-UE tal-
Awtostradi tal-Baħar, is-Sur Simpson, li inkluda numru ta' żjarat siti, laqgħat mal-partijiet 
interessati u sessjoni ta' informazzjoni MEUSAC, sabiex partijiet ikkonċernati setgħu 
jippreparaw għas-sejħiet għall-proġetti ffinanzjati mill-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa. 
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Attivitajiet oħra 
 
Uffiċjali fi ħdan id-Direttorat attendew diversi konferenzi, seminars u korsijiet dawn jinkludu il-
korsijiet organizzati mill-Kummissjoni Nazzjonali għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza (NCPE) u 
CDRT inklużi korsijiet fuq Programmi tal-UE ta’ Rappurtar, Trattati tal-UE u Motivazzjoni u 
Rendiment. Korsijiet oħra li għalihom attendew ukoll fl-2015 kienu jinkludu: Għodda Prattiku 
għall-Fondi Proġett Managers tal-UE: Cost-Benefit Analysis, Project Management, 
Evalwazzjoni Teknika; Regoli ġodda dwar eliġibbiltà tan-nefqa għall-Proġetti ffinanzjati mill-
Fondi Strutturali 2014-2020; Għoti, għażla u ta’ Kriterji ta' esklużjoni fl-akkwist pubbliku; 
Applikazzjoni, l-Evalwazzjoni; u l-Għajnuna mill-Istat għall-proġetti infrastrutturali. 
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Taqsima għall-Monitoraġġ tal-Proġetti Nazzjonali u 
Dawk Finanzjati mill-UE 

 

 

Daħla 

 

Il-Project Monitoring Unit (PMU) hija sezzjoni fi ħdan l-Uffiċju tas-Segretarju Permanenti li 

ġiet formalizzata b’deċiżjoni tal-Kabinett t’April 2013 li sussegwentament ġiet kkonsolidata 

permezz ta’ rapport tal-Management Efficiency Unit (MEU) fi ħdan l-Uffiċju tal-Prim Ministru, 

datat Frar 2014. 

Il-PMU hija magħmula minn grupp multi dixxiplinarju ta’ inġiniera, periti, esperti fl-affarijiet tal-

UE, u professjonisti oħra, megħjuna minn uffiċjali b’esperjenza fil-project management u l-

business management, fost oħrajn. 

Filwaqt li l-PMU tifforma n-nukleu fil-qasam ta’ monitoraġġ ta’ proġetti tal-Ministeru, f’każijiet 

partikulari, fejn ikun hemm il-bżonn, jiġi stabbilit Project Monitoring Committee (PMC) ad 

hoc,  magħmul minn membri tal-PMU, membri tal-project management team tal-proġett 

innifsu, uffiċjali mill-entitajiet tal-Ministeru, kif ukoll esperti minn barra l-PMU, li jiġu solleċitati 

sabiex, permezz tal-kompetenzi tagħhom, jinstabu soluzzjonijiet għal materji li jinqalgħu 

matul iċ-ċiklu ta’ proġetti, mill-istadji inizjali sal-għeluq, u lil hinn. 

Il-proġetti trattati mill-PMU huma kemm dawk kofinanzjati mill-UE, kif ukoll dawk finanzjati 

mill-baġit nazzjonali. Apparti minn xogħlijiet assenjati mis-Segratarju Permanenti minn żmien 

għal żmien, il-PMU għandha tliet rwoli prinċipali, jiġifieri: 

i. Ħidma u kollaborazzjoni għall-iżvilupp ta’ proġetti ġodda 

ii. Monitoraġġ ta’ proġetti mmexxija minn entitajiet tal-Ministeru 

iii. Ippjanar u monitoraġġ tal-immaniġjar ta’ proġetti li jkunu tlestew minn entitajiet tal-

Ministeru 

 

 

Proġetti Ġodda 

 

L-ewwel rwol tal-PMU huwa li weħida, jew f’kollaborazzjoni ma’ sezzjonijiet oħra tal-Ministeru 

u/jew ma’ Ministeri u entitajiet oħra, tiżviluppa kunċetti għal proġetti ġodda relatati mal-

mandat tal-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura. F’dan ir-rigward, uffiċjali fi ħdan il-PMU 

japplikaw il-kompetenza tagħhom fil-qasam tal-inġinerija, arkitettura, affarijiet tal-UE, u 

oqsma oħra sabiex mal-imsieħba jiżviluppaw kunċetti fi pjanijiet li jwasslu għall-proġetti 

nfushom.  Fil-każ ta’ proġetti ko-finanzjati mill-UE, il-PMU tieħu sehem attiv fil-preparazzjoni 

ta’ kunċetti, proposti, pjanijiet, u applikazzjonijiet għal fondi fil-każ ta’ proġetti kofinanzjati 

mill-UE, u talbiet għall-allokazzjoni ta’ fondi fil-każ ta’ proġetti finanzjati mill-baġit nazzjonali. 

Ġeneralment, il-PMU tikkollabora ma’ entitajiet oħra, fejn is-sezzjoni toffri kompetenzi, 

tiffaċilita kuntatti u diskussjonijiet ma’ uffiċjali u entitajiet li jistgħu jassistu u jinfluwenzaw l-

eżitu tal-proġett, u tikkoordina bejn l-imsieħba fi ħdan il-proġett sabiex l-iżvilupp tal-proġett 

jipproċedi kif mixtieq. Fejn jinħass li tkun meħtiega għajnuna t’esperti lil hinn mill-Ministeru u 
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l-entitajiet tiegħu, il-PMU tieħu ħsieb li din l-għajnuna tinkiseb, bl-approvazzjoni tas-

Segretarju Permanenti. Matul l-2015, il-PMU ħadmet fuq numru ta’ proġetti ġodda, kif indikat 

hawn isfel. 

 

 

Programm ta’ Taħriġ Għall-Ħaddiema Kollha tal-Ministeru 

 

Wara li ltaqgħet ma’ rapreżentanti ta’ diversi sezzjonijiet fi ħdan il-Ministeru sabiex jiġu 

stabbiliti l-bżonnijiet ta’ taħriġ akkademiku u vokazzjonali, il-PMU bdiet tipprepara 

applikazzjoni għal ko-finanzjament għal taħriġ mill-fond ESF tal-UE. Il-PMU qegħeda timmira 

sabiex tikseb ko-finanzjament ta’ madwar żewġ miljun ewro għal taħriġ fuq skala oriżżontali 

kif ukoll taħriġ speċjaliżżat. 

 

 

Tisħiħ u Bini ta’ Strutturi fil-Widien għall-Ilqugħ tal-Ilma tax-Xita 

 

Dan huwa proġett ta’ bejn għoxrin u tletin miljun ewro ko-finanzjat mill-fond ERDF tal-UE, li 

jikkonsisti fit-tisħiħ u bini ta’ strutturi fil-widien ta’ Malta u Għawdex, fosthom digi u ġibjuni, li 

jservu sabiex jiġu konservati mal-mitejn elf metru kubu t’ilma tax-xita mill-widien. Ir-rwol tal-

PMU u tas-Sezzjoni ta’ Strateġija u Pjanar (MTI-WID-SPSU) fi ħdan id-Dipartiment tax-

Xogħolijiet huwa li tassisti lis-Sezzjoni tal-Widien (MTI-WID-MSWVM) fi ħdan l-istess 

dipartiment sabiex jiġi żviluppat il-kunċett tal-proġett, li għandu jwassal għall-applikazzjoni 

biex jinkisbu l-fondi. Il-PMU u l-MSWVM qed jikkolaboraw mas-Sezzjoni tal-Konservazzjoni 

tal-Ilma (MEH-SEWCU) fi ħdan il-Ministeru għall-Enerġija u Saħħa, u ma’ ministeri oħra. 

 

 

Pjanijiet ta’ Maniġjar tal-Widien 

 

Proġett fuq l-istess binarju huwa dak fejn sistematikament u b’mod xjentifiku jiġu mfassla 

pjanijiet ta’ maniġjar tal-widien ta’ Malta u Għawdex. Il-PMU u l-MSWVM qegħdin 

jikollaboraw bejnietom u jikkoordinaw mas-SEWCU sabiex jiġi żviluppat il-qafas tal-proġett li 

jwassal għall-applikazzjoni għal ko-finanzjament ta’ ħames miljun ewro mill-fond LIFE IP tal-

UE. Dan il-proġett, ġaladarba jseħħ, iservi ta’ qafas għal pjan olistiku li jkopri kull qasam fl-

immaniġjar tal-widien. 

 

 

Żvilupp ta’ Sistemi Għall-Ġenerazzjoni u l-Użu tal-Idroġenu fil-Kuntest ta’ Gżejjer 

Iżolati 

 

Il-PMU hija msieħba fi proġett b’finanzjament approvat ta’ ħames miljun ewro mill-programm 

tal-UE Horizon 2020. Dan il-proġett pilota jinvolvi d-disinn, ix-xiri, l-implementazzjoni, u l-

immaniġjar ta’ sistema bbażata fuq teknoloġija hydrogen fuel cell. L-idroġenu, li jiġi ġenerat 

minn ilma u energija rinovabbli, jiġi maħżun f’infrastruttura speċjaliżżata, minn fejn jintuża 

bħala fuel għal karozzi li jaħdmu bl-idroġenu, u fuel sabiex tissaħħan binja imdaqqsa. Il-

proġett jinkludi studji ta’ kif titħaddem l-infrastruttura, u kif l-idroġenu jista’ jiġi trasportat minn 

post għall-ieħor. Filwaqt li l-infrastruttura se tiġi nstallata fil-gżejjer Orkney fit-tramuntana tar-

Renju Unit, ir-rwol tal-PMU se jkun li jwettaq studju ta’ kif it-teknoloġiji applikati fil-proġett 



23 
 

jistgħu jiġu replikati fil-kuntest tal-gżejjer Maltin. Il-konsorzju li se jmexxi l-proġett huwa 

kompost minn msieħba mir-Renju Unit, Spanja, id-Danimarka, l-Italja, Franza, u Malta. 

 

 

Studju fuq l-Erożjoni ta’ Żoni Kostali u Faċilitajiet fil-Bajjiet 

 

Flimkien mas-Sezzjoni tal-Marina (MTI-WID-MSWVM) u mas-Sezzjoni ta’ Strateġija u Pjanar 

(MTI-WID-SPSU) fi ħdan id-Dipartiment tax-Xogħolijiet, il-PMU qegħeda tifformula kunċetti 

għal proġetti li jikkonċernaw żoni kostali, li jistgħu jiġu ko-finanzjati minn programmi tal-UE u 

minn programmi oħra. Wieħed mill-kunċetti jirrigwarda studju pilota li jikkonċentra fuq 

erożjoni ta’ żoni kostali f’diversi postijiet f’Malta u Għawdex. Kunċett ieħor jirrigwarda bajjiet, 

fejn tista’ tiġi nstallata infrastruttura mmirata partikularment għal persuni bi bżonnijiet 

speċjali. Ġaladarba jiġu mfasslin il-kunċetti għal dawn il-proġetti u għal proġetti oħra relatati 

maż-żoni kostali, se tintalab l-assistenza tal-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej (MEAIM) 

sabiex jiġu identifikati programmi li potenzjalment ikunu jistgħu joffru ko-finanzjament  għal 

dawn il-proġetti. 

 

 

Monitoraġġ ta’ Proġetti Waqt l-Istadji ta’ Pjanar u Implementazzjoni 

 

Għan fundamentali tal-PMU huwa l-monitoraġġ ta’ proġetti ta’ importanza li jkunu qed jiġu 

pjanati u mplementati minn enititajiet tal-Ministeru. Il-monitoraġġ jinvolvi l-għoti ta’ pariri u 

direzzjoni strateġika fl-istadju ta’ pjanar sabiex jiġi żgurat li l-iżvilupp ta’ proġetti ġodda jkun 

konformi mal-politika u strateġija tal-Ministeru. Jinvolvi wkoll żjajjar fuq is-siti tal-proġetti fl-

istadju tal-implementazzjoni, fejn jiġi nnutat il-progress fl-implementazzjoni tal-proġetti, jiġu 

diskussi mal-project leaders l-andament u problemi li jolqtu l-proġetti, u jiġi diskuss kif il-PMU 

tista’ tassisti u tiffaċilita sabiex jiġu ndirizzati l-problemi. Minn żmien għal żmien, l-Onorevoli 

Ministru jew is-Segretarju Permanenti jitolbu rapporti li jinkwadraw il-progress ta’ proġetti 

partikulari. 

 

 

Proġetti Ko-Finanzjati 

 

Fir-rigward ta’ proġetti ko-finanzjati minn programmi esteri, primarjament programmi tal-UE, 

kull tlett xhur jiġu organiżżati laqgħat bilaterali mal-project leaders ta’ dawn il-proġetti. Dawn 

il-laqgħat isiru fl-ambitu tal-Ministry Project Steering Committee (MPSC) presedut mill-

Onorevoli Ministru u mis-Segretarju Permanenti. Apparti l-PMU, f’dawn il-laqgħat jieħdu 

sehem id-Direttorat tal-Policy Development (MTI-PDD), kif ukoll ufficjali mill-Ministeru għall-

Affarijiet Ewropej (MEAIM) u mill-Ministeru għall-Finanzi (MFIN).  

Għal dawn il-laqgħat il-PMU tappunta kumitat (PMC) ad hoc, magħmul minn inġiniera, periti, 

avukati, nutara, accountants, u professjonisti minn oqsma oħra. Dawn, flimkien mal-membri 

l-oħra fi ħdan l-MPSC, jiddiskutu mal-project leaders individwalment l-andament tal-proġett li 

tiegħu ikunu responsabbli. Affarijiet li jiġu diskussi jinkludu l-andament tal-implementazzjoni 

tal-proġett, l-andament tal-iżburżar tal-fondi, il-ħruġ ta’ permessi li jistgħu jaffettwaw l-

andament tal-proġett, problemi li jqumu u kif hu maħsub li dawn jistgħu jiġu solvuti, kif ukoll 

kwistjonijiet legali u kuntrattwali. 
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In-natura multi-dixxiplinarja ta’ professjonisti appuntati fuq l-MPSC mill-PMU huwa essenzjali 

sabiex l-andament tal-proġetti jiġi mistħarreġ mill-kumitat, u sabiex tiġi offruta assistenza ta’ 

natura teknika jew ta’ faċilitazzjoni. Matul l-2015, l-MPSC laqqa’ tliet sessjonijiet, f’Mejju, 

f’Lulju, u f’Awwissu. Il-kumitat iltaqgħa mal-project leaders ta’ dawn il-proġetti ko-finanzjati: 

i. CF125 - Improvement of Sections of the TEN-T Road Network Phase II (€57m) 

ii. CF 120 - National Flood Relief Project (€51m) 

iii. CF 117 - Improvement of TEN-T Road Infrastructure Phase I (€46m) 

iv. CF 260 - Deep Water Quay (€18m) 

v. ERDF244 - Fort St Elmo Heritage Experience (€15m) 

vi. CF 198 - Ċirkewwa Ferry Terminal (€11m) 

vii. CF 124 - Valletta and Marsaxlokk Breakwaters (€11m) 

viii. ERDF 104 - Stronger Cottonera CommUnities (€10m) 

ix. ERDF256 - MODUS (€10m)  

x. ESF 4.218 - Capacity Building for Transport Malta Employees (€1.2m) 

xi. MT02/2 - Oil/HNS Spill Response Capacity Building for the Protection of Malta’s Seas 

(€0.6m) 

 

 

Proġetti Nazzjonali 

 

Minbarra proġetti ko-finanzjati, il-PMU tagħmel monitoraġġ ta’ proġetti finanzjati minn fondi 

nazzjonali. Fost dawn il-proġetti hemm il-proġetti mdaħħla fil-Miżuri tal-Baġit, fejn il-PMU 

tistħarreġ dak li jiġi rrappurtat mill-project leaders, kif ukoll tistħarreġ il-progress ta’ kull 

proġett xahar wara l-ieħor. Il-PMU tieħu ħsieb jikkumpila l-informazzjoni miġbura, sabiex din 

tiġi mibgħuta lill-Uffiċju tas-Segretarju Permanenti Prinċipali kull xahar.  

Parti mill-proċess ta’ stħarriġ ta’ proġetti, mingħand il-project leaders il-PMU titlob il-pjanijiet 

tal-proġett, l-istat attwali tal-proġett, informazzjoni dwar permessi, il-progress tan-nefqa, u 

problemi li jistgħu iwasslu għal dewmien sabiex il-proġett jitlesta. Apparti dan ix-xogħol, il-

PMU ħadet, u qed tieħu, sehem attiv fi proġetti ta’ mportanza 

Fost dawn hemm ir-restawrazzjoni tal-Funtana tat-Tritoni barra Bieb il-Belt Valletta, proġett 

stmat li jiswa aktar minn żewġ miljun ewro. Il-Kap tal-PMU flimkien ma’ numru ta’ inġiniera u 

periti mid-Dipartiment tax-Xogħolijiet, u flimkien ma’ espert fir-restawr tal-bronż, dawn l-aħħar 

xhur preparaw id-dokumentazzjoni relatata ma’ Proċedura ta’ Djalolgu Kompetittiv. Peress li 

ħadd minn dawk li wera interess sabiex jieħu sehem fil-Proċedura ma kwalifika, il-proċess 

kellu jitwaqqaf, u issa qiegħed jiġi ppreparat dokument għal sejħa pubblika għal offerti sabiex 

isir ix-xogħol ta’ restawr tal-funtana. 

Ir-riabilitazzjoni tal-Ġonna tal-Argotti huwa proġett importanti li fih għandu sehem ewlieni d-

Dipartiment tax-Xogħolijiet. Minħabba l-importanza tal-proġett, is-Segretarju Permanenti 

huwa rappreżentat mill-Kap tal-PMU fuq il-bord tekniku li qiegħed imexxi dan il-proġett. Matul 

l-2015 saret l-istima tal-ispejjeż tal-proġett, saru d-disinnji, u sar ħafna xogħol fir-rigward ta’ 

dokumentazzjoni relatata mas-sejħa publika għall-offerti li għad triq toħroġ. 
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Għalkemm proġett relattivament żgħir, il-proġett ta’ prokurament u implementazzjoni ta’ 

sistema CCTV għas-sorveljanza ta’ Pjazza Kastilja huwa wieħed ta’ natura sensittiva. Il-PMU 

flimkien mas-Sezzjoni ta’ Riabilitazzjoni (MTI-WID-RPO) fi ħdan id-Dipartiment tax-

Xogħolijiet ġew imqabbda mis-Segretarju Permanenti sabiex jikkolaboraw mal-entitajiet 

relevanti, ħalli jiġu ppreparati l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-proġett, u sabiex il-proġett jiġi 

mplementat fi żmien qasir. 

 

 

Monitoraġġ tal-Immaniġjar ta’ Proġetti Implementati 

 

It-tielet rwol tal-PMU jikkonċerna element ta’ kull proġett li, għalkemm qajla jiġi kkonsidrat fil-

perjodu ta’ pjanar u implementazzjoni tal-proġett, huwa kritiku għas-suċċess dejjiemi tal-

proġett. Proġetti li ma jkollhomx pjan stabbilit ta’ manutenzjoni u mmaniġjar, wara li dawn 

jiġu mplementati u kompluti, jiddeġeneraw fi żmien qasir. Li proġett komplut, wara li jitlesta, 

jitħalla jiddeġenera, mhux aċċettabbli, kemm għaliex dan ifisser ħela ta’ fondi pubbliċi, u 

kemm għaliex fondi mogħtija mill-UE biex isir il-proġett jistgħu jintalbu biex jintraddu lura lill-

UE. Għaldaqstant, il-PMU qegħeda f’diskussjonijiet mas-Segretarju Permanenti sabiex 

jinħoloq mekkaniżmu li jassigura li proġetti mplementati u mlestija minn entitajiet li jaqgħu 

taħt il-Ministeru jkollhom arranġament speċifiku għal kull proġett li jkopri kemm il-

manutenzjoni kif ukoll l-immaniġjar tal-proġett, liema arranġament ikun immonitorjat mill-

PMU. 

 

 

Inġ. Stefan Calamatta 

Kap 

Taqsima għall-Monitoraġġ tal-Proġetti 
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Uffiċċju taċ- Chief Information Officer  

 
L-għan ta’ dan l-uffiċċju huwa li joħloq strateġiji rigward l-‘ICT’ li jevolvu il-funzjonijiet interni 

tad-dipartimenti b’mod proattiv billi juża il-potenzjal kollu tat-teknoloġija bl-aħjar prattiċi ta’ 

xogħol. 

 
Uffiċċju tas-‘CIO’ 
 
Riżorsi Umani 
 

Matul din is-sena saru diversi tibdiliet biex dan l-uffiċċju jkun jista’ jaqdi aħjar il-funzjoni 

tiegħu.  Fost dawn kien hemm l-ingaġġ ta’ żewġ ‘ICT Support Officers’, li għenu biex jieħdu 

fuqhom diversi xogħlijiet u rwoli li qabel ma setawx jiġu esegwiti.  Kienu nstrumentali ukoll 

biex it-tqassim tax-xogħol rigward proġetti jibda jsir aktar fil-ħin u b’mod kostanti.  Filwaqt li-

wieħed ġie mogħti xogħol ta’ operat, l-ieħor daħal sewwa fil-għajnuna għal żviluppar ta’ 

sistema mħaddma fl-uffiċċju tar-Riżorsi Umani. 

Taħriġ 
 

Tkompla matul din is-sena l-program ta’ taħriġ għal-impjegati.  Dan sar b’diversi korsijiet 

mogħtija mis-‘CDRT’ u ffukati fuq diversi suġġetti kemm ta’ teknoloġija, prassi ta’ xogħol kif 

ukoll taħriġ ġenerali fuq l-operat tal-Gvern. 

Din is-sena kienu mogħtija b’kollox disgħajn siegħa ta’ taħriġ maqsuma bejn l-impjegati 

kollha. 

Barra minn dan irnexxilna ukoll ningħataw kors ta’ taħriġ barra minn Malta ta’ mija u hames 

siegħat, liema tahriġ kien imħallas minn fondi Ewropej.  

Buġit u Xiri 
 

Dan l-Uffiċċju huwa responsabbli mil-imaniġġjar tal-kuntratti kollha tal-MITA sew dawk li 

jipprovdu servizzi lil Gvern kollhu kif ukoll dawk li huma speċifiċi ta’ dan il-Ministeru.  F’dan ir-

rigward dan l-Uffiċċju kien reponsabli li jiġbor il-ħtiġijiet tad-dipartimenti kollha biex jitlob għal 

flus meħtieġa biex proġetti u serviżżi ġodda jistaw ikunu mogħtija.  

Għal din is sena l-ispiża laħqet  il-mija u disa’ u għoxrin il-elf ewro, li minnhom kien hemm 

allokati ħdax il-elf ewro x’jintefqu fuq proġetti ġodda.  Għalkemm din is-somma hija żgħira b’ 

ħidma ma’ diversi dipartimenti fondi lokali u fondi ohrajn ewropej gew utiliżżati biex irnexxilna 

nagħmlu proġetti siwja. 

Matul din is-sena ħriġna sejħa publika għal kiri ta’ ‘printers’ biex inżidu u ntejjbu s-servizz, 

filwaqt li konsolidajna l-istess servizz u b’ hekk naqqsna l-ispiża.  Qed innaqsu l-ispiża billi 
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naqqasna n-numru ta’ ‘printers’ u żidna l-ammont ta’ nies li jużawħ, filwaqt li naqasna wkoll 

n-numru ta’ apparat eletriku mil-uffiċċini. 

Irnexxilna ukoll nibdlu numru ta’ kompjuters li kellhom il-fuq minn seba’ snin, liema apparat 

kien qed ikun ta’ xkiel fit-tħaddim ta’ programmi ġodda.  B’dan il mod erġajna naqqasna l-

ispiża fuq l-użu tal-eletriku. 

‘Student Placement Program’ 
Għat-tielet sena konsekuttiva erġajna ipparteċipajna f’dan il program, billi ngaġġajna diversi 

studenti matul is-sajf.  Barra x-xogħol siewi li dawn ħadmu, kien ukoll siewi t-taħrig li huma 

ħadu fuq xogħol divers li kienu mogħtija. 

Operat 
 

F’dan ir-rigward, dan l-Uffiċċju huwa responsabbli mill-manteniment tad-‘Data Centre’ tal-

Ministeru, liema funzjoni toffri sew is-servizz ta’ ‘data connectivity’ mal-bqija tal-Gvern, kif 

ukoll dak ta’ telefonija nterna w esterna.  Minħabba il-kritikalita ta’ dawn is-servizzi ma’ 

jonqosx li jsir moniteraġġ kontinwu tal-apparat kuljum. 

Matul din is-sena fejn rajna tibdil kbir minħabba il-proġetti atwatti żdiedu ferm it-talbiet għal 

għajnuna fuq is-sistemi il-ġodda.  Ma naqasux ukoll it-talbiet għal servizzi ġodda biex 

tissaħħaħ il-kwalità ta’ servizzi li-jofru d-dipartimenti fi ħdan il-Ministeru.  Dan kien ifisser li-

prattiċi ġodda kellhom jiġu addotati biex l-impjegati ta’ dan l-Uffiċċju jkunu jistgħu jlaħħqu 

mad-domanda dejjem tiżdiet għal-għajnuna. 

Proġetti 
 

 Ġie varat u ffinaliżżat il-qalba tal-kompjuters kollha (750) għal-aħħar ‘operating 

system’ dik tal-‘Windows 8.1’.  Dan minħabba li l-kumpanija Microsoft se twaqqaf l-

għajnuna fuq il-verżjoni ta’ qabel. 

 Baqa għaddej ix-xogħol biex jiġu relokati is-servizzi kollha mid-‘Data Centre‘ atwali 

għal-post il-ġdid.  Dan kien jirrekjedi li jsir wara il-ħinijiet tax-xogħol normali biex ma’ 

jitwaqfux servizzi essenzjali.   

 Sar xogħol ta’ bdil tal-infrastruttura u dan bi preparazzjoni għal-introduzzjoni tal-

‘PABX’ ġdida. 

 Inbeda u tlesta program ta’ tneħħija ta’ linji diretti u ‘fax’, dan biex ikun hemm 

kompatibilita mas-sistema il-ġdida kif ukoll biex jitnaqsu l-ispejjeż tal-operat. 

 Inbeda u tlesta eżerċizzju mal-Ministeri ta’ l-Agrikoltura u tal-Ġustizzja biex sar 

rilokkar u tqassim tajjeb tan-numri interni tat-telfon.  Liema numri kienu jibdew l-istess 

u allura ma setawx ikunu fuq ‘PABXs’ differenti. 

 Ġie negozzjat u mplimentat il-qalba għal-‘PABX’ il-ġdida.  Liema xogħol kien jirrekjedi 

tul ta’ żmien minħabba il-kobor tax-xogħol li ma setax jsir kollhu f’daqqa u fl-istess ħin 

is-servizz jibqgħa jintuża minn kullħadd.  Dan it-tibdil ġie affetwat biex nżidu s-servizzi 

kif ukoll inaqqsu l-ispiża ta’ l-operat. 

 Sar ukoll xogħol biex jinbidlu mal-mitejn set tat-telefon biex inwasslu is-servizzi il- 

ġodda tal-‘PABX’ għand l-impjegati. 

 Ġiet preparata u moħruġa sejħa għal offerti għal-kiri ta’ ‘multi function printers’.  Din 

ġiet aġġudikata u beda l-implementazzjoni mal-Ministeru kollhu.  Iddaħħal ukoll 

servizz ġdid ta’ moniteraġġ biex inkomplu nnaqsu l-ispiża tal-operat. 
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 Fassalna sejħa għal offerti biex jinkera u jiġi mmaniġġjat apparat ta’ ‘network 

switching equipment’ għal Ministeru kollu.  Din se tinħareġ biex jinbidel l-apparat u 

nkunu nistaw noffru servizz aħjar u b’ teknoloġija avanzata. L-apparat li se jinbidel ilu 

bejn ħamsa u għaxar snin fis-servizz. 

 Sar studju mad-dipartiment tar-riżorsi umani biex nifhmu il-proċessi wżati u nkiteb 

‘business requirements document’ li biħ stajna nikuntrattaw xogħlijiet għal bini tal-

‘manpower management system’. Din is-sistema hija ntiża biex tagħti aktar viżibilita 

lil-‘manager’ dwar is-sitwazzjoni ta’ kuljum tal-‘manpower’ li għandu biex jwettaq l-

proġetti tiegħu.  Se tkun qed tgħin ukoll lil kull direttur iqassam ix-xogħol skond in 

nies li għandu dik il-ġurnata. 

 Innegozjajna u assistejna fil bini tal-‘manpower management system’, dan billi konna 

il-kuntatt ewlini tal-kuntrattur, fl-iddisinjar ta’ kif għandhom jaħdmu u jidhru id-diversi 

partijiet tas-sistema. Ipjanajna wkoll il-bażi tas-sistema w l-‘hosting environment’ biex 

dan ikun kompatibli ma sistemi oħra li għandna fil-viżżjoni li nagħmlu fil-futur waqt li 

ma nsibux diffikultajiet ma’ sistemi paralelli li jħaddem il-Gvern.   

 Analiżżajna u ittestjajna partijiet tan-‘notification system’ qabel ma dawn bdew jiġu 

implementati. Huwa pjannat li din is-sistema tidħol fis-seħħ is-sena d-dieħla u tiġi 

implementata ftit ftit biex ma’ tħallix impatt negattiv fuq l-operat. 

 Komplejna fuq dak li beda fl-aħħar tas-sena li għaddiet rigward l-inizzjattiva tal-

‘Geographic Information System’ (GIS) fuq livell strateġiku u konsultattiv mad-diversi 

dipartimenti fi ħdan il-Ministeru. 

 Preparajna u ħriġna sejħa għal-offerti tal-apparat tal-GIS, filwaqt li konna ta’ għajnuna 

teknika biex beda jiġi negozzjat ix-xiri tas-sistema tal-istess GIS. 

 Sar xogħol ta’ infrastruttura fl-ufiċċini ġodda fejn ġejna rilokatti fi-‘Project House’. Dan 

sewwa biex morna aktar qrib tal-apparrat ċentrali tal-Ministeru li nimoniterjaw u 

nimaniġjaw. 

 Ħadna ħsieb ukoll biex nirilokaw is-servizzi u apparrat ta’ diversi dipartimenti oħra li 

iċċaqilqu, u fejn kien il-każ bnejna infrasstruttura ġdida biex tilqa’ għad-domanda. 

 Matul is-sena ħadna ħsieb ukoll l-implementazzjoni ta’ madwar ħamsa u sittin 

kompjuter ġdid f’diversi dipartimenti. 

 Ġie ddisinjat u mplementat ‘key card system’ biex tiżdiet is-sigurta u l-moniteraġġ fuq 

is-sit ewlieni tal-Ministeru fil-Furjana. 

 Saru ukoll xogħlijiet ta’ ‘Local Area Network upgrades’ sew fl-infrastruttura u anke fl-

apparat f’diversi blokki fis-sit tal-Furjana. 

 Komplejna bl-inizzjativa biex innaqsu l-burokrazzija fil-proċessi mħaddma f’ dan l-

Uffiċċju għal għoti ta’ servizzi. 

 Ħadna sehem fil-bini ta’ speċifikazzjonijiet tal-infrastruttura u apparat għal bini il-ġdid 

tal-‘NFRP’ fil-Mosta. 

 Bħala CIO u diversi Uffiċjali tat-‘Team’ ipparteċipajna u tagħina seħem f’diversi 

inizzjattivi u fora fosthom: ‘Digital Malta’, Implementazzjoni tal-Manifest Elettorali, It-

tnaqqis tal-burokrazzija, l-‘Open Data initiative’, id-‘Data Governance’ u ‘CIIP’. 

 

Mario Pisani 

‘Chief Information Officer’ 
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Ufficcju tad-Direttur Generali 
 
UFFIĊĊJU LEGALI 

Il-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura, d-Dipartiment tax-Xogħlijiet u l-Insfrastruttura, id-

Direttorat tal-Manifattura u Servizzi, id-Direttorat tat-Tindif u d-Dipartiment tas-Support 

Services regolarment jikkonsultaw l-Uffiċċju Llegali u jitolbu l-assistenza fi ‘drafting’ u ‘vetting’ 

ta’ kuntratti, fi tħejjija ta’ laqgħat konsultativi mal-kuntratturi, debituri jew ħaddiema oħra tal-

gvern kif ukoll permezz ta’ laqgħat biex jintlahaq ‘out of court settlement.’ 

Aparti min hekk, dan l-uffiċċju irrapreżenta lid-Dipartiment u l-Ministeru fi 33 kawza quddiem 

il-Qrati Maltin kif ukoll fiċ-Ċentru ta’ l-Arbitraġġ Malti u ippreżenta l-Qorti madwar 60 att legali 

li b’riżultat ta’ dan id-Dipartimenti rkupra s-somma ta’ €40,781.22. 

UNIT TAL-MONITERAĠĠ U MANUTENZJONI  

L-oġġettiv ta’ din is-sezzjoni huwa li ta’ kuljum, permezz ta’ erba’ uffiċjali jsir moniteraġġ 

sabiex ikunu identifikati nuqqasijiet u ħsarat fit-toroq arterjali u distributorji, kif ukoll f’żoni 

turistiċi madwar Malta.  L-iskop ewlieni huwa sabiex l-ambjent f’dawn it-toroq jinżamm fi stat 

tajjeb fl-aħjar mod possibli. 

Fost l-aktar ħsarat li ltqajna magħhom matul is-sena 2015 kienu ħofor, ħsarat fuq tabelli tat-

traffiku, bankini, central strips, traffic islands, roundabouts u ħitan mġarrfa.  Kull ħaġa 

innotata ġiet ikkompilata f’rapport, b’ritratti u site plan sabiex l-identifikazzjoni tas-sit tkun 

preċiża.  Ir-rapporti intbagħtu elettronikament lill-Entitajiet / Direttorati kkonċernati sabiex l-

azzjoni meħtieġa tittieħed mill-aktar fis.  

 

Statistika ta’ xogħlijiet li ġew identifikati fis-sena 2015 

Naħat ta’ Malta Numru ta’ Interventi ndikati 

Tramuntana ta’ Malta 244 

Nofs in-nhar ta’ Malta 307 

Lvant ta’ Malta 212 

Ċentru ta’ Malta 457 

Total 1220 

 

Interventi nnotati kif ġej; 

Dipartiment għax-Xogħolijiet u Infrastruttura 
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Bus Shelters 23 

Tindif u tneħħija ta’ materjal 43 

Tappieri u Gradilji 39 

Xogħol fuq arbli tad-dawl u Traffic Lights 50 

Xogħol relatat ma’ ħitan mġarrfa 142 

Xogħol ta’ Patching 364 

Tabelli tat-Traffiku 292 

Central Strips, Bankini, Roundabouts eċċ 267 

 

85% tax-xogħlijiet identifikati hawn fuq, l-azzjoni fuqhom ittieħdet u tlestew kif kien meħtieġ. 

Minn dawn 4% ġew identifikati bħala emerġenza u l-azzjoni fuqhom ittieħdet f’anqas minn 24 

siegħa. 

 

Inġabru wkoll inventarji relatati ma’ arloġġi tad-dawl u tal-ilma, makkinarju u nġenji li jaqgħu 

taħt il-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura, kif ukoll statistika tal-funtani u l-belisha lights 

madwar Malta kollha. 

 

Perit Raymond Farrugia 

Direttur Ġenerali (Xogħlijiet u l-Insfrastruttura) 

 

MARINE, STORM WATER AND VALLEY MANAGEMENT UNIT  
 
Dan il-Unit jagħmel interventi u jipprovdi assistenza teknika fil-bini u t-tiswija ta' strutturi 
pubbliċi madwar il-kosta, fir-riabilitazzjoni tal-widien u f'sistemi għall-kontroll tal-ilma tax-xita.  
Huwa magħmul minn tlett Sezzjonijiet: 
 

 Sezzjoni Marittima 

 Sezzjoni għall-Kontroll tal-Ilma tax-Xita 

 Sezzjoni għall-Immaniġġjar tal-Widien 
 
 
SEZZJONI MARITTIMA 
 
Din is-Sezzjoni tipprepara studji, disinji u speċifikazzjonijiet, u timplimenta xogħlijiet fuq 
strutturi madwar il-kosta.  Matul din is-sena twettqu dawn ix-xogħlijiet: 
 
Pixxina tal-waterpolo f'Birżebbuġa 
 
Tlesta l-bini u l-finishes ta' din il-pixxina u saru l-provi meħtieġa fuq it-tagħmir tagħha. 
 
Pixxina tal-waterpolo f'Wied il-Għajn 
 
Beda x-xogħol fuq id-disinn preliminari ta' pixxina ġdida f'Wied il-Għajn. 
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Breakwaters fil-Port ta' Marsaxlokk 
 

Ġew ippreparati studji, disinji, stimi u tfasslu rapporti dwar il-proġett tal-Breakwaters li hu 
propost li jsir f’Marsaxlokk. 
 
Xogħlijiet fl-Isla 
 
Inbena mill-ġdid skal ħdejn il-club tar-Regatta tal-Isla, waqt li skal ieħor eżistenti ingħalaq u 
ġie ikkonvertit f'moll.  Ġie fformat taraġ f'moll eżistenti ħdejn il-Maċina għall-użu tal-club tar-
Regatta ta' Birżebbuġa 
 
Xogħlijiet fiċ-Ċirkewwa u x-Xemxija 
 
Saret it-tiswija ta’ skal f’Wied Musa, iċ-Ċirkewwa, waqt li skal fix-Xemxija nbena mill-ġdid.  Ix-
xogħol fuq dan tal-aħħar sar b'fondi mill-Unjoni Ewropea. 
 
Passaġġ f'Wied iż-Żurrieq 
 
Inbena mill-ġdid passaġġ mal-blat għas-sajjieda f’Wied iż-Żurrieq li kien tkisser bil-maltemp  

 
Il-Magħluq ta' Wied il-Għajn 

 
Ġew ippreparati studji mitluba mill-MEPA dwar il-Magħluq ta’ Wied il-Għajn, u beda l-proċess 
biex jiġu irrilokati l-papri li bħalissa hemm f'dan il-post. 
. 
Is-Sukkursu, Salina 

 
Ġiet ippreparata u ppubblikata sejħa għall-offerti għall-bini ta' pont pedonali fis-Salina. 
. 
Rapid Launching Facility 

 
Dan il-Unit ħa ħsieb ix-xogħlijiet marittimi konnessi mal-proġett tar-Rapid Launching Facility 
tal-Forzi Armati ta' Malta, liema proġett ġie konkluż. 
 
 
SEZZJONI GĦALL-KONTROLL TAL-ILMA TAX-XITA 

Din is-Sezzjoni tiddisinja u timplimenta sistemi għall-kontroll tal-ilma tax-xita f'postijiet fejn 

hemm problema ta' għargħar.  Matul din is-sena saru dawn ix-xogħlijiet 

Culverts għall-ilma tax-xita fi Triq ix-Xatt, Kalkara 

Saru żewġ culverts biex tiġi solvuta l-problema ta' għargħar li kienet teżisti f'din il-parti tat-

triq. 

Xogħol b'rabta mal-Proġett għat-Taffija tal-Għargħar 

Saru d-disinji, ġew ippreparati s-sejħiet għall-offerti u saret is-superviżjoni tal-bini ta’ numru 

ta’ culverts f’toroq li jsofru mill-problema ta’ għargħar.  Dawn il-culverts jiġbru l-ilma tax-xita 

mit-toroq u jwassluh fil-mini li saru permezz tal-proġett għat-Taffija tal-Għargħar  Il-culverts 

inbnew f’Ħal Balzan, l-Iklin, Ħal Qormi, Ħaż-Żebbuġ u Ħaż-Żabbar. 

Saru wkoll id-disinji, ġew ippreparati s-sejħiet għall-offerti u saret is-superviżjoni fuq il-bini ta’ 

uffiċini u mħażen fil-Mosta biex jintużaw għall-manutenzjoni tal-infrastruttura li nbniet 
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permezz tal-proġett għat-Taffija tal-Għargħar.  Ix-xogħol fuq il-bini ta’ dan id-depot għadu 

għaddej. 

SEZZJONI GĦALL-IMMANIĠĠJAR TAL-WIDIEN 

Din is-Sezzjoni timplimenta interventi speċifiċi fil-widien f'Malta biex tħares il-funzjoni 

ekoloġika u idroloġika ta' dawn is-sistemi permezz ta' tneħħija ta' pjanti nvażivi u aljeni, 

taħwil ta' pjanti ndiġeni, restawr ta' infrastruttura rurali u taħmil ta' materjal li jakkumula fil-

widien, fost oħrajn.  Matul din is-sena saru dawn ix-xogħlijiet: 

Wied tal-Ġnejna, Mġarr u Wied Ħarq Ħamiem, Pembroke 

Sar tħammil ta' parti minn dawn il-widien kif ukoll inbnew partijiet mill-ħitan tas-sejjieħ mal-

ġnub tal-istess widien.   

Wied Qannotta, Burmarrad u Wied Baqqiegħa, Ħaż-Żebbuġ 

Sar il-qlugħ ta' qasab u speċi nvażivi minn partijiet ta' dawn il-widien. 

Wied Għajn Żejtuna, Mellieħa 

Tkompliet il-kollaborazzjoni mal-Għaqda Residenti ta' Santa Marija Estate fil-Mellieħa biex 

jiġi irriabilitat Wied Għajn Żejtuna.  Ix-xogħol kien jikkonsisti fi qlugħ ta' speċi nvażivi u aljeni. 

Wied Blandun, Fgura 

Ġiet ippreparata sejħa għall-offerti biex issir l-ewwel fażi tal-istudji neċessarji ħalli jiġi 

irriabilitat Wied Blandun.  Dan il-proġett qed isir b'kollaborazzjoni mal-Kunsill Konsultattiv 

għan-Nofsinhar ta' Malta. 

Wied il-Qlejgħa, Rabat 

Dan il-Unit ħadem mal-Unit għall-Enerġija Sostenibbli u Konservazzjoni tal-Ilma fi ħdan il-

Ministeru għall-Enerġija u Saħħa biex saret applikazzjoni għal fondi Ewropej għar-

riabilitazzjoni ta' Wied il-Qlejgħa fir-Rabat. 

 

Proġett Nazzjonali għat- Taffijja tal-Għargħar 

Dan il-proġett li hu parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropeja taħt il-fond ta’ Koeżjoni b’rata 

ta’ 85% tal-fondi eliġibbli ġie jiswa madwar 54 miljun Ewro.   

Dan hu l-akbar proġett li qatt sar f’pajjiżna biex jgħin fit-taffija tal-għargħar u se jgħin lir-

residenti u lil min jgħaddi minn 12-il lokalità li huma: Birkirkara, Ħal-Lija, l-Imsida, Ħal- 

Balzan, Ħ’Attard, Iklin, il-Gżira, Wied il-Għajn, Ħaż-Żabbar, Ħaż-Żebbuġ, Ħal-Qormi u l-

Marsa. 

Madwar 16,700 persuna ser ikunu direttament affettwati u madwar 213,000 persuna 

indirettament.  Madwar 4500 propjeta ser ukoll jibbenifikaw minn dan il-proġett. 

Il-proġett hu maqsum f’ħames komponenti li huma: 
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 Il-komponent tal-Gżira  

 Il- komponent ta’ Birkirkara - Msida 

 Il-komponent ta’ Ħaz-Żebbuġ 

 Il-Komponent ta’ Ħal-Qormi - Marsa 

 Il-Komponent ta’ Ħaż-Żabbar - Wied il-Għajn  

 

Komponent tal-Gżira - F’dan il-komponent inbena ġibjun li kapaci jilqa fiħ madwar 10,000 

metru kubu ta’ ilma tax-xita li jkun ġej minn Wied Għollieqa u li qabel kien ifur fi Triq Ġuże 

Miceli u l-akwati tal-madwar u jibqa sejjer sax-xatt tal-Gżira.  Dan il-ġibjun kien mibni b’mod li 

jħalli l-ilma li jiġbor jipperkola taħt l-art biex iżid mal-ħazna tal-ilma ta’ taħt l-art.  Dan il-ġibjun 

ser iservi wkoll biex fih ikun ippumpjat ilma li ser jinġabar fil-mina tal-komponent ta’ B’Kara – 

Msida.  B’hekk ikunu riċiklati madwar 270,000 metru kubu ta’ ilma tax-xita.  F’dan il-

komponent saru wkoll mal-230 metru ta’ culverts fi Triq Sliema biex jilqgħu l-ilma li jkun ġej 

minn Triq Reġjonali. 

Komponent ta’ B’Kara – Msida - Dan hu l-akbar komponent tal-proġett li x-xogħol fuqu kien  

inbeda f’Marzu 2012 u issa tlesta u beda jiffunzjona. Dan il-komponnet jikkonsisti fi : 

 Sistema ta’ mini ta’ daqs li jvarja bejn 3 metri diametru sa 6.5 metri u li huma  
11 km twal. 

 

 Madwar 730 metru ta’ gradilji u culverts li jilqgħu l-ilma tat-triq u jwassluh fil-mini. 
 

 52 il-sedimentator – li jaqbdu żjut u trabijiet li jkun hemm fit-triqat qabel ma’ l-ilma jinżel 
fil-mina. 

 

Minn barra l-mini saru wkoll madwar 450 metru ta’ culverts ġewwa l-Iklin li qed jilqgħu l-ilma 

li jinżel fuq din iż-żona minn Naxxar.  Biex saru l-mini nqatgħu madwar 220,000 metru kubu 

ta’ blat u ntużaw madwar 31,000 metru kubu ta’ konkrit u shotkrit. 

Komponent ta’ Ħaz-Żebbuġ - Ix-xogħol fuq dan il-komponent inbeda f’Marzu tal-2012 u 

tlesta f’Marżu tal-2015.  Ix-xogħol kien jikkonsisti: 

 F’bini ta’ żewġ mini ta’ 3 metru diametru u 2.3 km tul. 

 Madwar 204 metru ta’ gradilji u culverts li jilqgħu l-ilma tat-triq u jwassluh fil-mini. 

 9 il-sedimentator – li jaqbdu żjut u trabijiet li jkun hemm fit-triqat qabel ma’ l-ilma jinżel fil-

mina. 

Barra l-mini saru wkoll madwar 400 metru ta’ culverts fi Triq 12 ta’ Mejju u Triq il-Kbira. 

Komponent Ħal-Qormi - Marsa - Il-kuntratt fuq dan il-komponent kien ingħata fit 8 ta’ 

Novembru 2012 u wara fażi ta’ madwar tlett xhur biex ġew żviluppati aktar fid-dettal id-disinji, 
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ix-xogħol nbeda’ fil-bidu tal 2013 u l-proġett beda jiffunzjona fin-nofs ta’ Ottubru 2014.  Ix-

xogħol kien jikkonsisti: 

 f’bini ta’ żewġ culverts kbar il-wisgħa tat-triq kollha taħt Triq il-Wied tul ta’ 450 metru l-

wieħed. 

 bini ta’ erba’ culverts kbar taħt Triq Aldo Moro tul ta’ 120 metru il-wieħed. 

 bini ta’ żewġ culverts ħdejn il-pont l-antik fil-Golf Course tul ta’ 100 metru il-wieħed. 

 twaqqigħ u rikostruzzjoni ta’ tlett pontijiet, wieħed fi Triq Correa, ieħor fi Triq Manuel 

Dimech u ieħor fi Triq il-Mitħna. 

 ftuħ ta’ fetħa maġenb l-pont li hemm fi Triq San Bastjan biex l-ilma jkun jista jgħaddi 

b’mod aktar facli. 

 

Saru wkoll numru ta’ culverts ta’ madwar 625 metru tul f’diversi triqat ġewwa Ħal-Qormi. 

 

Komponent Ħaż-Żabbar - Wied il-Għajn - Il-kuntratt kien ingħata fit 18 ta’ Jannar 2013 u 

wara fażi ta’ disinn, ix-xogħol fuq it-tħaffir tal-mini nbeda f’April 2013 u tlesta fl-aħħar ta’ Lulju 

ta’ 2015.  Il-komponent ta’ Ħaż-Żabbar u Wied il-Għajn, jikkonsisti minn: 

 mina ta’ 3.2 kilometri tul  u wisgħa ta’ madwar 3 metri b’ 3.5 għoli. 

 200 metru ta’ spralli u culverts fit-toroq. 

 19 il-sedimentator – li jaqbdu żjut u trabijiet li jkun hemm fit-triqat qabel ma’ l-ilma jinżel 
fil-mina. 

 

Il-mina bdiet minn taħt Triq Felice Ħaż-Żabbar, u tkompliet għal taħt parti kbira minn Triq 

Wied il-Għajn sal-kosta ta’ bejn ix-Xgħajra u Ħaż-Żabbar u ser tiġbor l-ilma li bħalissa qed 

jinżel minn Ħaż-Zabbar lejn Wied il-Għajn fejn jgħarraq it-toroq fiċ-ċentru ta’ Wied il-Għajn.  

Fuq il-kosta bejn ix-Xgħajra u Ħaż-Żabbar nbniet struttura li tikkontrolla l-ħruġ tal-ilma tax-

xita li jinżel fil-baħar billi żżomm parti minnu għall-konservazzjoni.  Permezz ta’  din l-

infrastruttura nħoloq il-potenzjal li jiġi  ikkonservat medja ta’ madwar 60,000 metru kubu ta’ 

ilma tax-xita kull sena.  Nbeda wkoll xogħol biex isiru madwar 515 metru ta’ culverts fi Triq l-

Iskola u Triq Caligari biex l-ilma tax-xita li jkun ġej minn naħa tax-Xgħajra jkun jista jinqabad 

qabel ma jasal fi Triq Felice u Triq Wied il-Għajn. 

Manutenzjoni tal-Proġett – Biex dan il-proġett ikun sostnut matul is-snin li ġejjijn id-

Dipartiment ħaseb biex jorġanniżża sezzjoni biex tieħu ħsieb il-manutenzjoni ta’ dan il-

proġett.  Għalekk qiegħed jinbena depot fil-Mosta biex fiħ jiġu provduti faċilitajiet għall-

ħaddiema li ser jieħdu ħsieb il-manutenzjoni tal-proġett kif ukoll l-inġenji li nxtraw apposta 

għal din il-manutenzjoni. 

 

Perit Stephen Bonello 

Kap (Marine, Storm Water and Valley Management Unit) 
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SEZZJONI TAS-SAĦĦA U SIGURTA’ FUQ IL-POST TAX-XOGĦOL 

Funzjonijiet ġenerali tas-Sezzjoni 

Din is–sezzjoni tieħu ħsieb li tagħmel spezzjonijiet lid-Dipartimenti li jaqgħu taħt il-Ministeru 

tat-Trasport u Infrastruttura.  Matul l-2015, ġew effetwati 229 spezzjoni fuq diversi lantijiet u 

postijiet tax-xogħol. Ma’ kull spezzjoni li ssir jinħareġ rapport.  Is-sezzjoni laqgħet aktar minn 

mitt telefonata u talba għas-sapport u għajnuna. 

Is-sezzjoni ipprovdiet ukoll dawn is-servizzi: 

 Gwida u assistenza lil Dipartimenti varji 

 Ħruġ ta’ informazzjoni fuq saħħa u sigurta’ 

 Investigazzjoni ta’ incidenti u rapport li jinkludu azzjonijiet li għandhom jittieħdu. 

 Evalwazzjoni tar-riskju 

 Superviżjoni  ta’ xogħlijiet u rapport 

 

Sejħiet ghal-Offerti 

Is–sezzjoni kienet involuta fi ħruġ, evalwazzjoni u ġestjoni ta’ tenders fosthom: 

 Żraben tal-protezzjoni 

 Ingwanti protettivi 

 Apparat għall-protezzjoni tan-nifs 

 Kaxxi ta’ l-ewwel għajnuna 

 Oġġetti  għal kaxxi ta’ l-ewwel għajnuna 

 “Boots” tas-sigurta’ 

 Sapun tal-ħwejjeġ 

 Sapun tal-idejn 

 “Pest control” 

 Krema protettiva konta r-raġġi tax-xemx 

 

Laqgħat mar-Rappreżentanti tas-Saħħa u s-Sigurta’ 

Laqgħat fuq bażi regolari saru sabiex nilqgħu is-suġġerimenti u problemi, nieħdu azzjoni 

fuqhom u nzommu nota bil-miktub.  Saru ukoll diskussjonijiet qosra biex inżommu lil dawn ir-

rappreżentanti aġġornati fuq is-suġġett.  Dawn kien jisiru kull tliet xhur. 

 

Investigazzjonijiet ta’Korrimenti 

Is-sezzjoni irċeviet rapporti fuq impjegati li jkunu sofrew xi korrimenti.  Is-sezzjoni tkun 

involuta biex tara jekk hemmx bżonn ta’ aktar investigazzjoni u x’livell ta’ investigazzjoni jkun 

hemm bżonn. Inċidenti ta’ natura gravi jiġu investigati, irrapurtati u jinħargu 

rakkomandazzjonijiet bil-għan li ma jerġax jiġri l-istess fil-futur. 
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Taħriġ għal Ħaddiema 

Is–sezzjoni kienet involuta fl-ippjanar tal-korsijiet li ġejjin: 

 Użu ta’ krejnijiet 

 Użu ta’ trakkijiet tat-tagħbija “Fork Lift Truck” 

 “Skid steer loaders” 

 

Kontinwita’ fl-iżvilupp professjonali ta l-ispetturi 

L-ispetturi tas-sezzjoni ġew imħarrġa sabiex ikomplu jtejbu u jiżviluppaw il-professjoni 

tagħhom.  Fost it-tahriġ li ħadu l-ispetturi kien hemm: 

 “Personal Air Sampling and Control Of Substances Hazardous to Health” Scarborough 

UK (attendew ghat-taħriġ ħames uffiċjali) 

 “5 day Fire Risk Assessor’s Competent Person’s Course” Glasgow (attendew għat-taħriġ 

tliet uffiċjali) 

 

 
Raymond  Barbara 

Spettur Anzjan 

Sezzjoni tas-Saħħa u Sigurta’ fuq il-Post tax-Xogħol 

 

 

UNIT TAL-QUANTITY SURVEYING 

Is sena li għaddiet din il-Unit kienet involuta f’diversi tenders, sew fit-tħejjija tad-dokumenti 

meħtieġa għall-ħruġ tal-offerti kif ukoll aktar ’il quddiem meta jkun ingħata l-kuntratt u jiġi 

esegwit ix-xogħol. Is-sejħiet għall-offerti kienu jvarjaw minn dawk tal-Ministeru għat-Trasport 

u l-Infrastruttura għal dawk ta’ ministeri oħra. 

Wara li jkunu ingħataw il-kuntratti, din il-Unit tkun involuta billi tissorvelja x-xogħol li jkun 

għaddej u toħroġ ċertifikati għall-pagamenti skont kif ikun meħtieġ.  Fl-2015 inħarġu 

ċertifikati li kienu jammontaw għal xogħol b’valur ta’ aktar minn €8,000,000. 

Fost il-proġetti li ħadmet fuqhom din il-Unit insibu: 

 Il-Pjazza ta’ Kastilja 

 Ix-Xatt ta’ Bormla 

 Znieter fil-Gudja, Sliema u l-Isla 

 Diversi trinek għall-ilqugħ tal-ilma tax-xita 

 Xogħol fil-kwartieri tal-Forzi Armati, Ħal-Luqa 
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 Xogħol għal-Forzi Armati f’Xatt it-Tiben 

 

Joseph Grech 

Kap (Unit tal-Quantity Surveying) 

 

UNIT GĦAS-SERVIZZI TA’ PPJANAR U STRATEĠIJA 

Matul is-sena li għaddiet tkomplew il-pjanijiet għall-introduzzjoni ta’ Geographical Information 

System (GIS) fid-Dipartiment tax-Xogħlijiet u l-Infrastruttura. Tfasslet strateġija biex isiru l-

preparamenti meħtieġa, fosthom ix-xiri ta’ apparat, is-software għall-GIS, kif ukoll it-taħriġ u 

assistenza teknika. Matul is-sena 2015, inħarġu diversi kuntratti u nxtraw numru ta’ 

kompjuters ġodda u bdew negozjati għall-kuntratt ta’ Software, taħriġ u assistenza biex ikopri 

lill-WID u l-MTI għat-tliet snin li ġejjin. Saru wkoll talbiet biex jiġu impjegati żewġ GIS 

managers. 

Dan il-Unit ħadem ukoll biex jiġu mfassla proposti fi strateġiji għall-proġetti li għalihom ser 

jintalbu fondi mill-UE, fosthom proġetti għal programm ta’ rijabilitazzjoni ta’ widien, 

konservazzjoni tal-ilma u taffija tal-għargħar, titjib f’infrastruttura marittima, ġibjuni, 

immaniġġar tal-kosta, u titjib fl-aċċess għal skopijiet ta’ rikreazzjoni u turiżmu. 

Perit George Buhagiar 

Kap (Unit għas-Servizzi ta’ Ppjanar u Strateġija) 
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Uffiċċju tal-Proġetti għar-Riabilitazzjoni 
 

Il-proġetti ta' riabilitazzjoni ġew stabbiliti f’dawk il-lokalitajiet fejn l-ambjent arkitettoniku u 

storiku huwa wieħed ta’ importanza kemm nazzjonali, kif ukoll internazzjonali, u fejn il-

lokalità jistħoqqilha konservazzjoni u riabilitazzjoni.  Bħalissa, dawn iż-żoni huma l-Belt 

Valletta u l-Furjana, il-Kottonera, il-Kalkara u l-Imdina.   L-Uffiċċju tal-Proġetti għar-

Riabilitazzjoni huwa l-uffiċċju governattiv responsabbli li jassisti lill-kumitati ta' 

riabilitazzjoni biex jilħqu l-għanijiet tagħhom.  Il-kumitati ta' rijabilitazzjoni huma kumitati 

konsultattivi appuntati kull sena mill-Ministru għat-Trasport u Infrastruttura. 

 

IL-PROĠETTI MWETTQA MATUL L-2015 

Matul l-2015, l-Uffiċċju tal-Proġetti għar-Riabilitazzjoni (RPO) wettaq numru ta ' proġetti 

fil-Belt Valletta, Floriana, Mdina, Kottonera u Kalkara li jinkludu: 

i) Valletta u l-Furjana 

Il-proġetti mwettqa fil-Belt Valletta jsegwu l-viżjoni li jinsabu fl-ewwel verżjoni tal-

UNESCO World Heritage Management Plan għall-Belt Valletta.  Dan il-pjan kien ir-

riżultat ta ' kollaborazzjoni bejn diversi Ministeri u stakeholders oħra biex jiżguraw li kull 

infrastruttura u proġetti ta' żvilupp urban huma sensittivi lejn il-valur universali tiegħu –  

jiġifieri dak li jagħmel l-Belt Sit ta’ Patrimonju Dinji.  

Riġenerazzjoni ta' Strada Stretta, Valletta 

Inbeda xogħol infrastrutturali f’żoni differenti ta’ Strada Stretta sabiex jitqegħdu sistemi 

ġodda ta’ ilma, elettriku u dawl. F’dawn iż-żoni, fejn kien hemm pavimentar antik dan ġie 

irrestawrat, filwaqt li f’żoni oħra tqiegħed pavimentar tal-lava.  Inħarġet sejħa għall-offerti 

għall-lanterni ġodda li jixbħu dawk li kien hemm fil-bidu tas-seklu li għadda. Dawn ix-

xogħlijiet issa waslu fl-aħħar fażijiet tagħhom u qed isiru flimkien ma’ Transport Malta. 

Il-Funtana tat-Tritoni 

Ġiet ippubblikata s-sejħa għall-offerti għar-restawr tal-Funtana tat-Tritoni.  Dawn ix-xogħlijiet 

huma mistennija li jibdew fix-xhur li ġejjin u għandhom jiġu konklużi fl-2017. 

Knejjes fil-Belt Valletta 

Sar manutenzjoni u xogħlijiet ta’ tindif fuq il-bjut tal- Knisja ta’ San Ġakbu, l-Knisja ta' Santa 

Caterina d'Italia u l-Knisja tal-Victory. 

Knisja ta’ Santu Wistin, Valletta 

Tlesta x-xogħol ta’ restawr fuq il-ħames kuppletti tal-Knisja ta ' Santu Wistin. Dawn ix-

xogħlijiet saru mill-ħaddiema tal-gvern 

Restawr ta’ monumenti ġewwa l-Barrakka ta’ Fuq 

Tkompla r-restawr ta’ plakek u monumenti ġewwa l-Barrakka ta’ Fuq. 
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Pavimentar ta ' Triq it-Teżorerija u Triq Mikiel Anton Vassalli, Valletta 

Wara li nħarġu l-permessi għal dawn ix-xogħlijiet, se jinbeda xogħol ta’ restawr tal-

pavimentar fi Triq it-Teżorerija u Triq Mikiel Anton Vassalli. 

Knisja Kattolika Griega, Valletta 

Dawn ix-xogħlijiet waslu fl-aħħar fażijiet tagħhom u jinkludu r-restawr tal-faċċati esterni tal-

Knisja.  Dawn ix-xogħlijiet huma ffinanzjati mill-Knisja, waqt li qed issir superviżjoni 

professjonali mill-periti tal-RPO. 

Dawl tal-fortifikazzjoni u dawl arkitettoniku Valletta 

Tkompla xogħol ta’ manutenzjoni tad-dawl arkitettonilku li hemm fil-qalba tal-Belt, kif ukoll 

tas-sistema ta’ dawl tal-fortifikazzjoni.  Dan ix-xogħol isir b’kollaborazzjoni mad-Direttorat tal-

Manifattura u Servizzi. 

UNESCO Valletta - World Heritage Site Management  

Dan l-Uffiċċju huwa responsabbli għal World Heritage Site Management tal-Belt.  Xogħlijiet 

jinkludu l-preparazzjoni tar-rapporti perjodiċi u rapporti reattivi meħtieġa mill-UNESCO, 

konsultazzjoni ta' l-applikazzjonijiet tal-MEPA, konsultazzjoni fuq applikazzjonijiet għal 

imwejjed u siġġijiet, u konsultazzjonijiet   oħra li jsiru minn żmien għal żmien.  Professjonisti 

mill-uffiċċju ukoll ħadu sehem f’diversi Workshops organizzati mill-UNESCO bħala parti minn 

eżerċizzju ta’ Capacity Building. 

Valletta Wayfinding 

Tkomplew xogħlijiet preparatorji għall-installazzjoni ta' sinjali ta’ wayfinding fil-Belt Valletta li 

qed isir b'kollaborazzjoni mal-Awtorità tat-Turiżmu. 

Manutenzjoni u ġestjoni ta’ Pjazza San Ġorg, il-Qanpiena tal-Assedju u Misraħ l-

Assedju l-Kbir 

Matul din is-sena, tkomplew xogħlijiet ta’ manteniment fuq Pjazza San Ġorg, il-Monument 

tal-Qanpiena tal-Assedju l-Kbir, u Misraħ l-Assedju l-Kbir.  L-uffiċċju ħa ħsieb l-

amministrazzjoni tal-avvenimenti miżmuma f'dawn iż-żoni, kif ukoll tal-catering modules li 

hemm ġewwa Triq il-Merkanti. 

Funtana ta ' Wignacourt, Ġnien San Filippu, il-Furjana 

Wara li inħareġ il-permess tal-MEPA, qed isir xogħol fuq id-dokument tat-tender. 

It-Torri ta ' Wignacourt, il-Furjana 

Wara li inħareġ il-permess tal-MEPA, inbeda x-xogħol ta’ restawr fuq dan it-Torri fejn s’issa 

diġa tlesta r-restawr fuq il-parti interna tiegħu. 

Misraħ San Ġwann, Valletta 

Ġew ippreparati disinji ġodda għal pavimentar taż-żona li hemm taħt l-arkati ta’ dan il-Misraħ. 

Ix-xogħol għandu jinbeda kif jinħareġ il-permess tal-MEPA. 
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ii) Kottonera u l-Kalkara 

Il-proġetti mwettqa , jew li jkunu ppjanati, fil-Kottonera u l Kalkara isegwu l-viżjoni tal-Gvern 

għar-riġenerazzjoni ta' din iż-żona, u wkoll jinkoraġġixxu inklużjoni soċjali u l-apprezzament 

mir-residenti u viżitaturi tal-wirt kulturali li hemm. 

Knisja ta’ Sant Tereża u l-istatwa ta’ San Elija Bormla 

Tlesta xogħol ta’ restawr tal-faċċati tal-Knisja u għandu jiġi nstallat sistema ta’ dawl 

arkitettoniku mal-faċċata. 

Każin tal-Banda San Ġorġ, Bormla 

Inbeda xogħol ta’ manteniment fuq il-faċċati tal-Każin tal-Banda San Ġorġ. 

Knisja tal-Lunzjata, Birgu 

Inħarġet sejħa għall-offerti għax-xiri tal-armar meħtieġ madwar il-koppla tal-Knisja tal-

Lunzjata fil-Birgu.  Dan ix-xogħol huwa neċessarju sabiex isir monitoraġġ tal-moviment ta’ 

xquq li hemm fuq perjodu ta ' tnax-il xahar. 

Kjostru tal-Kunvent tad-Dumnikani, Birgu 

Qed isiru xogħlijiet ta’ restawr fil-kjostru tal-kunvent mill-ħaddiema tal-gvern. 

Knisja  ta’ San Lawrenz, Birgu 

Wara li nħareġ il-permess tal-MEPA qed isiru xogħlijiet preparatorji sabiex jiġi irrestawrat it-

taraġ estern tal-knisja ta’ San Lawrenz fil-Birgu. 

 

Knisja Parrokjali Maria Bambina, Isla 

Inħareġ il-permess tal-MEPA għar-restawr tal-koppla tal-knisja u qed jiġu ppreparati d-

dokumenti tat-tender. 

Knisja ta ' San Ġiljan, Isla 

Tlestew ix-xogħlijiet preparatorji għar-restawr tal-faċċati esterni tal-Knisja ta’ San Ġiljan fl-Isla  

Dawn ix-xogħlijiet huma mistennija li jiġu mwettqa fl-2016. 

Kazin tal-Banda La Vincitrice, Isla 

Qed isiru xogħlijiet preparatorji għar-restawr tal-faċċata esterni ta’ dan il-Każin. 

Torri tal-arloġġ tal-monasteru tal-Kapuċċini, Kalkara 

Qed isiru xogħlijiet preparatorji għar-restawr tal-faċċata esterni. 

Monument tal-gwerra, Isla 

Wara li nħareġ il-permess tal-MEPA, tlestew ix-xogħlijiet preparatorji sabiex il-monument tal-

gwerra jinbidel minn wieħed tal-fibre glass għal wieħed tal-bronz. 
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Boilers Wharf, Isla 

Wara li nħareġ il-permess tal-MEPA, tlestew ix-xogħlijiet sabiex jitneħħa ħajt u terġa tinkixef 

is-sbuħija tas-swar. 

Statwa tal-Vitorja ġewwa l-Każin tal-Banda San Lawrenz, Birgu 

Tlesta x-xogħol ta’ restawr tal-istatwa li tinsab ġewwa l-bitħa ta’ dan il-kazin. 

Kottonera Heritage Trail 

Il-Kumitat għar-Rjabilitazzjoni tal-Kottonera qed jaħdem lejn il-ħolqien ta’ Heritage trail ġol-

Kottonera u l Kalkara.  Dan l-eżerċizzju qed isir b'kollaborazzjoni ma ' l-Isla, Bormla, Birgu u 

l-Kunsilli Lokali tal-Kalkara. 

Mini taħt l-art, Kottonera 

Waħda mill-inizjattivi tal-Gvern hi li jiftħu l-ispazji taħt l-art aktar lill-pubbliku.  Bħala parti minn 

din l-inizjattiva, kienet riabilitata mina li tgħaqqad Xatt ir-Risq mal-Foss tal-Birgu. Aktar 

xogħol huwa neċessarju biex jipprovdi aċċess permanenti lill-pubbliku ġenerali. 

Seminars pubbliċi Kottonera – waqt li japprezzaw il-wirt tal-Kottonera 

Bħala parti mill-inizjattiva li nżidu l-apprezzament tal-pubbliku tal-wirt kulturali tal-Kottonera, 

ġew ippjanati serje ta ' taħdidiet.  Dawn it-taħditiet saru fl-aħħar Ħadd ta ' kull xahar, bejn 

Jannar u April 2015 u kellhom konkorrenza sostanzjali. 

iii) L-Imdina 

Tiswija tal-bankini, Mdina 

Xogħlijiet preparatorji kienu mwettqa biex jissostitwixxu pavimentar miksur maġenb il-

Katidral tal-Imdina.  Dawn ix-xogħlijiet se jsiru fl-2016. 

Mogħdija ta ' wirt kulturali, l-Imdina 

Xogħlijiet preparatorji kienu mwettqa biex titfassal mogħdija tal-wirt kulturali fl-Imdina.  Il-

ħolqien tal-app mobbli qed jiġi studjat. 

In-nomina tal-UNESCO tal-wirt dinji 

Bħala parti mill-impenn tal-Gvern lejn il-wirt dinji, qed isiru xogħlijiet preparatorji fuq in-

nomina tal-Imdina biex tiġi inkluża mill-UNESCO bħala sit ta’ wirt dinji.  Meta l-istudji kollha 

meħtieġa jkunu lesti, Malta tkun f'pożizzjoni li titlob lill-UNESCO uffiċjalment biex 

jikkonsidraw it-tqegħid ta ' l-Imdina fuq il-lista ta ' wirt dinji. 

Dawl tal-fortifikazzjoni, l-Imdina 

Manutenzjoni tad-dawl tal-fortifikazzjoni sar b'kollaborazzjoni mad-Direttorat tal-Manifattura u 

Servizzi. 

Ġestjoni u manutenzjoni tal-Foss tal-Imdina 
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Matul din is-sena, tkompla x-xogħol neċessarju ta’ manutenzjoni ġewwa l-Foss tal-Imdina.  

L-uffiċċju ħa ħsieb l-amministrazzjoni ta ' l-avvenimenti miżmuma f'din iż-żona. 

 

 

Perit Mireille Fsadni 

Kap Uffiċċju Proġetti għar-Riabilitazzjoni 
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Direttorat għat-Tindif 

Matul is-sena 2015, id-Direttorat għat-Tindif ħadem bis-sħiħ u wettaq b’persistenza xogħol li 
kien jaqa’ taħt ir-responsabbilta’ tiegħu sabiex iżomm l-indafa madwar il-pajjiż kollu. Id-
Direttorat kien involut ukoll f’xogħlijiet li ma kienux jaqgħu direttament taħt ir-resposabbilita’ 
tiegħu liema xogħlijiet saru taħt il-gwida tal-istess direttorat iżda b’ ko-ordinament kontinwu 
ma entitajiet u direttorati oħra. Ix-xogħol msemmi sar permezz ta’xift li jinkorpora fih il-lejl u n-
nhar b’ħidma li tinvolvi 480 impjegat. 

Barra minn hekk matul din is-sena id-Direttorat għat-Tindif daħal ukoll biex jassisti Kunsilli 
Lokali li fir-responsabbilta’ tagħhom taqa’ b’xi mod jew ieħor f’żona turistika. 

Dawn l-isforzi kollha ħallew if-frott fejn jidhol ammont ta’ ġbir ta’ skart. Irriżulta li kien hemm 
żieda ta’ 5% mis-sena precedenti, jiġifieri mis-sena 2014. 

Komplejna insaħħu il-proċeduri loġisitiċi tagħna sabiex ikollna aktar produttivita’.  Barra minn 
hekk rajna li kull impjegat ikollu uniformi kemm tax-xitwa kif ukoll tas-sajf u sħaqna li din 
tintlibes matul il-ħinijiet tax-xogħol.  Permezz ta’ hekk stajna inbiddlu l-mentalita’ ta’ kull 
individwu fir-rigward ta’ dehra u anke mġieba.  Mhux biss, izda rajna li kull impjegat ikun 
issalvagwardjat minn kull periklu jiġifieri mxejna mar-regoli tas-saħħa u sigurta’ fuq il-post 
tax-xogħol. 

 

TINDIF TA’ TOROQ DISTRIBUTORJI U SPAZJI PUBBLIĊI 

 

Xogħol fit-toroq arterjali: 

  2015 

Knis Mekkanizzat  27,420 kms. 

Knis manwali 6,013 tons 

Tneħħija ta annimali mejta 1,454 carcasses 

Tneħħija ta rimi illegali  6,921 tons 

Tbattil u ħasil ta’ kontenituri tal iskart  888,125  

Tneħħija ta’ sinjali u tabelli illegali 1,910  

Tindif tal-kanali tas-sistemi tal-ilma tax-xita 139 tons 

 

Matul din is-sena, ammont sostanzjali ta’ kontenituri tal-iskart ġew introdotti sabiex jitwaħħlu 
kemm f’toroq distributorji kif ukoll fi spazji pubbliċi b’mod partikulari fiż-żoni turistiċi.  Dan kien 
jammonta għal 2,100 kontenitur.  Ġew installati ukoll kontenituri f’ diversi żoni fil-kampanja. 

 
Għall-ewwel darba, id-Direttorat għat-Tindif xtara tliet tipi differenti ta’ kontenituri tal-iskart li 
huma: 

 

 Open Topped Litter Bins 

 Cover Hooded Litter Bins 

 Child Friendly Litter Bins 
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Sabiex isir progress fl-indafa fit-toroq aretrjali u distributorji, id-Direttorat tejjeb il-kunċett, li 
tajjeb li ngħidu li fis-snin preċedenti kien diġa ġie introdott f’ċertu rotot u żoni partikulari bħaċ-
Ċimiterju tal-Addolorata, Bulebel u Paceville, billi inkariga impjegati fissi sabiex ikunu 
responsabbli għal rotta jew saħansitra żona u jaraw li tkun mnaddfa sew fuq bażi regolari.  
Dan il-kunċett irriżulta fil-pożittiv mhux biss fejn jidħol knis u tindif taż- żoni li jaqgħu taħt ir-
responsabbilta’ tal-gvern ċentrali iżda anke fejn jidħol qtugħ ta’ ħaxix.  

Barra minn hekk, id-Direttorat kien responsabbli ukoll mit-tindif ta qabel kif ukoll ta’ wara kull 
żjara statali u saħansitra anke ta konferenzi internazzjonali li saru f’pajjizna matul is-sena 
kollha. 

TINDIF TA’ POSTIJIET PUBBLIĊI U SPAZJI MIFTUĦA 

 

Matul is-sena 2015, id-Direttorat għat-Tindif wettaq xogħlijiet kontinwi f’dawn il-lokalitajiet: 

Il-Bus Terminus tal-Belt Valletta u l-ħasil u tindif ta’ diversi mini fosthom ta’ Ħal-Kirkop, tal-
Qroqq, ta’ Santa Venera, ta’ San Ġiljan u ta’ Għajn Dwieli.  Sar ukoll xogħol ta’ tindif fis-
subways tal-Furjana, tal-Bypass ta’ B’kara u ta Old Mill Street, Ħal-Qormi.  Il-ħasil ta’ taht l-
arkati fil-Furjana u t-tindif ta’ wara l-monti li jsir fil-Birgu, il-monti tal-bdiewa Ta’ Qali u l-monti 
tal-Ħadd fil-Furjana ta’ ħdejn il-park and ride sar ukoll mill-ħaddiema tad-Direttorat għat-
Tindif. 

Id-Direttorat għat-Tindif kompla jżid fl-operat tiegħu billi inkorpora fil-programm ta’ tindif 
spazji miftuħa bħal Ġnien Bonello Du Puis, Triq Bisazza, Pjazza Sant’Anna Tas-Sliema, 
Pjazza San Ġorħ u kull żona kummerċjali fil-Belt Valletta, u l-Adventure Park ta’ Ta Qali. 
Xogħol ieħor addizzjonali fuq snin oħra kien dak taż-żona pedonali tal-Belt Valletta.  Dan 
ingħata attenzjoni partikulari billi intużat is-sistema tat-tneħħija tac-chewing gum permezz ta’ 
magna apposta u anke sar ħasil permezz tal-high pressure washer. 

Żoni oħra fejn jintuża s-servizz tal-gum busting machine huma l-Arkati ta Sant’Anna, fil-
Furjana, id-dawra tax xtut f’ Tas-Sliema ,San Ġiljan, San il-Baħar, Buġibba u l-Qawra, fi triq 
ir-Repubblika u Merkanti, l-Belt Valletta, Triq Bisazza u tul id-dawra tax-xtut tal-Kottonera.  

Is-sistema tal-flexi hours li d-Direttorat iħaddan għenet mhux ftit sabiex l-operat ta’ tindif seta’ 
jsir f’kull ħin tal-ġurnata.  Il-programm tat-tneħħija tac-chewing gum kompla mad dawra tax-
xtut u spazji pubbliċi. Dan kollu seta’ jsir permezz tal-investiment li sar f’gum busting 
machine oħra. 

 

TINDIF F’ŻONI TURISTIĊI 

 
Matul is-sena 2015, Id-Direttorat għat-tindif kompla jżid il-frekwenzi ta’ tindif ma dawk diġa 
eżistenti f’żoni turistiċi.  Dawn il-frekwenzi huma apparti minn dawk li diġa jsiru mill-kunsilli 
lokali. Ix-xogħol jikkonsisti fi ġbir ta’ skart u knis.  It-tabella hawn taħt tindika l-ħinijiet tas-
servizzi provduti mid-Direttorat. 

 
Lokalitajiet Frekwenzi 

San Pawl il-Baħar- Buġibba-
Qawra 

12.00  19.00 

Paceville 12.00  19.00 

Sliema-Gżira-Ta’Xbiex 
promenade 

7.00  19.00 

Valletta 7.00 19.00 
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Bormla-Isla-Birgu-Xgħajra-
M’Scala-B’Buġa-M’Xlokk 

16.00  

Wied iż-Żurrieq 7.00 19.00 

 

TINDIF U MANUTENZJONI TA LATRINI PUBBLIĊI 
 
Madwar il-kosta kollha Maltija insibu 13-il latrina pubblika li taqa’ taħt ir-responsabbilta’ tal-
gvern ċentrali.  L-attendants tad-Direttorat huma responsabbli mit-tindif ta’ kuljum ta’ dawn il-
latrini  Barra minn hekk il-latrini jitnaddfu ukoll fuq bażi regolari minn impjegati apposta fi 
ħdan id-Direttorat permezz ta’ power wash.  

Minn stħarriġ li sar irriżulta li kull latrina pubblika li taqa’ taħt ir-responsabbilta’ tal-gvern 
ċentrali toffri l-aħjar servizzi u tinżamm kif suppost. 

SERVIZZI OFFRUTI LILL-KUNSILLI LOKALI U ENTITAJIET OĦRA 

 

Matul is-sena 2015, id-Direttorat għen lil diversi kunsilli lokali u dipartimenti governattivi 
permezz ta’ servizzi offruti bħal tindif fżzoni urbani, tindif ta’ latrini pubbliċi u ġbir ta’ bulky 
refuse.  Apparti minn hekk ġew offruti servizzi ukoll fit-tindif għall-attivitajiet tal-massa bħal 
kunċerti, il-Karnival u n-Notte Bianca fost oħrajn. 

Id-direttorat dejjem offra s-servizzi tiegħu lil dipartimenti governattivi meta kien jeħtieġ li 
dawn jiddisponu minn materjal jew għodod li m’għadhomx disponibbli għall-użu tagħhom 
bħal ngħidu aħna xi għamara tal-uffiċċju antika. 

Barra minn dan, ir-responsabbilta’ tat-tindif fiż-żoni kummerċjali kemm tal-Belt Valletta kif 
ukoll ta’ tas-Sliema baqgħet taht id-Direttorat għat-Tindif.  

ĦASIL TAD-DAWRIET TAX-XTUT U POSTIJIET TA’ RIKREAZZJONI 

Il-ħasil ta’ bosta dawriet tax-xtut u postijiet ta’ rikreazzjoni jsiru matul l-istaġun sajfi kollu.  

Dan ix-xogħol seta’ jsir b’mod aktar effiċjenti u professjonali permezz tal-użu ta’ makkinarju 

speċjalizzat hekk imsejjaħ il-floor scrubbers machine. 

Ix-xogħol jinkorpora fih dawn il-postijiet: 

 Il-promenades ta’ San Pawl il-Baħar, Buġibba u l-Qawra. 

 Paceville. 

 Il-promenades ta’ San Ġiljan,Sliema,Gżira u Ta’Xbiex. 

 Iż-żoni pedonali u kummerċjali tal-Belt Valletta.  

 Il-promenades tal-Isla, Bormla, Birgu, Kalkara u Xgħajra. 

 Il-promenades ta’ Marsaxlokk,Birzebbuġa u Marsascala. 

TINDIF TAL- BAJJIET U TAL-KOSTA  

It-tindif fuq il-bajjiet kif ukoll fuq il-kosta Maltija ma jseħħx biss fix-xhur tas-sajf iżda anke 

matul ij-jiem l-oħra tas-sena.  Din is-sena x-xogħol li sar kien jikkonsisti f’dawn li ġejjin: 

Programm ta’ xogħol matul il-perjodu xitwi: 
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 Manutenzjoni fl-għamara tal-baħar – Manutenzjoni fuq l-għamara diġa eżistenti u 

produzzjoni ta’ għamara ġdida fuq talba li tkun ġiet irreġistrata fid-Direttorat matul is-sena 

 Tneħħija ta’ alka li tammonta ghal 4,598 tunellata 

 Tbattil ta kontenituri tal-iskart kuljum u tneħħija ta’ materjal goff li jintrema fuq il-bajjiet 

 Twaħħil mill-ġdid ta’ għamara tal-baħar qabel l-istaġun sajfi jigifieri bejn April u Mejju, li 

jkunu tneħħew lejn l-aħħar tal-istaġun sajfi jiġifieri f’Ottubru. Dan it-twaħħil jikkonsisti 

f’1,463 kontenitur tal-iskart, 270 sellum, 56 puggaman u 400 kontenitur apposta għall-

faħam tal-BBQs 

 13-il tapit magħmulin mill-injam, 7 pontoons u 2 pontijiet 

L-ammont sostanzjali ta’ alka li tneħħiet matul is-sena 2015, kien f’ammonti kbar fuq snin 

oħra u dan minħabba li kellna temp ikrah matul is-sena.  Sfortunatament dan kompla ukoll 

matul il-ġranet sajfin.  Dan irriżulta f’ammont kbir ta’ alka fuq il-bajjiet tagħna.  Dan wassal li 

bosta bdiewa ibbenifikaw mill-użu ta’ din l-alka fl- għelieqi tagħhom bħala fertilizzant.  

Programm ta’ xogħol matul il-ġranet sajfin: 

Matul il-perjodu sajfi, il-bajjiet ġew klassifikati fi tliet kategoriji li huma A, B u Ċ.  Kull 

kategorija ġiet ikklassifikata skont l-użu tagġha kif ukoll skont prioritajiet turistiċi bix-xogħol 

relatat mat-tindif u manutenzjoni matul is-sajf isir kif ġej:. 

 Kategorija A: Minn Tnejn sa Hadd mis-6.00 sa 18.00 

 Kategorija B: Minn Tnejn sa Ġimgħa mis-6.00 sa 14.00. Sibtijiet u Ħdud mis- 6.00 sa 

10.00 

 Kategorija Ċ: Minn Tnejn sa Ġimgħa mis-6.00 sa 14.00. 

Kull kontenitur tal-iskart mifrux mal-bajjiet u l-kosta, barra milli jiġu mbattla l-ħin kollu jiġu 

wkoll maħsula fuq bażi regolari. 

Fis-sena 2015 ukoll, sar investiment permezz ta’ xiri ta’ dinghy biex permezz ta’ hekk ikun 

jista jsir tindif fil-kosta Maltija b’mod differenti minn dak diġa eżistenti.  

IS- SERVIZZ TA CLIENT SATISFACTION UNIT/CUSTOMER CARE UNIT 

Għalkemm ir-responsabbilta’ ewlenija tad-Direttorat għat-Tindif hija dik tat-toroq distributorji, 

dan l-istess direttorat mar lil hinn minn dan u ħa ħsieb li jieħu fir-responsabbilta’ tiegħu anke 

żoni li jaqgħu taħt ir-responsabbilta’ tal-kunsilli lokali, l-ELC u Transport Malta fost oħrajn. 

Matul din is-sena, ‘l fuq minn 2400 każ b’rabta mat-tindif ġew irreġistrati b persentaġġ ta’ 

97% mill-kazi kollha ġew solvuti fis-sena 2015 stess.  It 3% l-oħra kienu jikkonċernaw lill-

privat għalhekk ġew mgħoddija lill-entitajiet ikkonċernati.  

Il-Quality Service Charter li ġie mgħoddii lid-Direttorat ikun rivedut ta’ sikwit li wassal sabiex 

il-kwalita’ tas-servizz li jingħata dejjem jittejjeb.  Kull ilment irreġistrat fid-Direttorat ġie 

investigat u solvut fl-iqsar żmien possibbli.  Is-servizz tmexxa fuq il-linji tad-Direttiva numru 4 

maħruġa mill-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti Prinċipali.   
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IL-KAMPANJA EDUKATTIVA SABIEX TINĦOLOQ KUXJENZA DWAR IT-TINDIF  

Matul din is-sena, id-Direttorat kompla jsostni l-kampanja edukattiva fejn tidħol l-indafa.  Dan 

sar billi ħoloq kuxjenza fil-pubbliku inġenerali dwar kif jiddisponi b’mod tajjeb milll-iskart 

tiegħu.  Diversi inizzjattivi kienu meħudha fosthom attivitajiet fl-iskejjel.  Mhux biss iżda d-

Direttorat anke kien preżenti matul in-Notte Bianca, il-fiera tal-MFCC u diversi attivitajiet oħra 

organizzati mill-kunsilli lokali.   

Give aways ġew imqassma matul dawn l-attivitajiet sabiex ikompli jikber l-għarfien ta’ din il-

kampanja. 

B’konnessjoni ma’ din il-kampanja, ġie introdott freephone ġdid, website ġdida kif ukoll lejn l-

aħħar tas-sena ġew kreati wkoll mobile apps. 

SERVIZZ TA’ EMERĠENZA 

Id-Direttorat għat-Tindif ikun b’mod frekwenti involut f xogħol ta’ emerġenza speċjalment 

waqt jew wara xi maltempati kbar.  Dan id-Direttorat huwa attrezzat kemm b’makkinarju kif 

ukoll b’nies speċjallizzati li jassistu d-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili f’certu sitwazzjonijiet. 

L-impjegati fi ħdan id-Direttorat jintbagħtu immedjatament sabiex ineħħu kull materjal li jkun 

hemm fit-toroq wara xi maltempata.  Dan ix-xogħol li jsir b’kollaborazzjoni mad-Dipartiment 

tal-Protezzjoni Ċivili jagħmilha aktar faċli biex it-traffiku ikun jista jimxi b’mod normali 

speċjalment waqt ħinijiet traffikużi.  

KONKLUŻJONI 

Fis-sena 2015, id-Direttorat għat-Tindif għamel l-isforzi kollha sabiex iwettaq ix-xogħol kollu li 

jaqa’ taħt ir-responsabbilta’ tiegħu b’mod effettiv u effiċjenti.  Matul is-sena 2016, id-Direttorat 

ser iħabrek sabiex jibqa’ miexi ‘l quddiem u jibqa’jtejjeb is-servizzi li joffri, filwaqt li jħares ‘il 

quddiem biex jintroduċi servizzi ġodda ma’ dawk diġa introdotti fi snin preċedenti. 

Konsegwentement, id-Direttorat għat-Tindif ikompli jilħaq l-għanijiet tiegħu billi jipprovdi, l-

ewwel u qabel kollox, servizz ta’ kwalita tajba lill-klijenti tiegħu u jaċċerta ruħu li pajjiżna 

jinżamm fi stat nadif kemm jista’ jkun. 

 

Ramon Deguara 

Direttur (Servizzi ta-Tindif) 
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Direttorat tad-Disinn tal-Proġetti u Inġinerija 
 

Matul l-2015, id-Direttorat tad-Disinn tal-Proġetti u Inġinerija żamm ir-responsabbilta’ li kellu 

għad-disinji ta’ proġetti għan-nom tad-Dipartiment tax-Xogħlijiet u Infrastruttura, kemm 

f’dawk li huma proġetti oriġinati mill-Ministeru għat-Trasport u Infrastruttura kif ukoll proġetti 

oriġinati minn Ministeri u Dipartimenti oħra. 

Il-proġetti prinċipali oriġinati mill-Ministeru għat-Trasport u Infrastruttura kienu dawk ta’ tisbiħ, 

immirati biex itejbu l-ambjent u l-kwalita’ tal-ħajja tal-poplu u tat-turisti li jżuruna.  Dawn kienu 

jinkludu diversi proġetti ta’ znieter kif ukoll il-bini ta’ Għassa ġdida tal-Pulizija f’Bormla, 

laboratorji tal-Plant Health Directorate, ground tal-football u “clubhouse” tal-“waterpolo” 

f’Birzebbuġa. 

Id-Direttorat baqa’ jikkonsisti f’diversi sezzjonijiet: 

 

 Unit għad-Disinn Arkitettoniku u Strutturali li jinkorpora l-periti u d-Drawing Office (ir-
Records & Archives ma baqgħetx tifforma parti mid-Direttorat fl-2015) 

 Unit għal Servizzi ta’ Inġinerija Elettrika u Mekkanika li jinkorpora l-inġiniera 

 Land Survey Unit responsabbli għall-kejl ta’ artijiet 
 

Dar-rapport jikkoncerna l-iktar ix-xoghħol tal-periti iżda l-Units l-oħra ikkontribwew attivament 
fil-proġetti kollha indikati. 

 

PROĠETTI GĦAN-NOM TAL- MINISTERU GĦAT-TRASPORT U L-INFRASTRUTTURA  

 
i) Xogħlijiet Kompluti 

Bormla: Bini ta’ funtana f’Baċir Numru I 

Dan kien jinvolvi l-bini ta funtana tal-ilma baħar f’Baċir Numru 1.  Saret l-applikazzjoni 

relattiva għal Minor Amendment lill-MEPA u tfasslet is-sejħa għall-offerti.  Ix-xogħol inbeda 

lejn nofs l-2015 u prattikament tlesta sal-aħħar tas-sena. 

 
 
Bormla: Kostruzzjoni ta’arblu, Cospicua Rangers Football Club, Triq San Ġwann 
 
Dan kien jinvolvi l-bini ta’ struttura ta’ 10 metri għoli maħsuba biex iżżomm arblu u bandiera 
fuq il-binja li saret riċentement fil-Cospicua Rangers Football Club.  Id-disinn ħaseb għal 
struttura indipendenti sabiex ma jtellifx il-funzjonijiet eżistenti.  
Gudja: Tisbiħ taz-zuntier tal-knisja parrokkjali ta’ Santa Marija, l-Gudja 

Dan kien jinvolvi t-tisbiħ taz-zuntier tal-Knisja ta’ Santa Marija. Ix-xogħlijiet kienu maqsuma 

f’żewg fażijiet.  L-ewwel fażi kienet tikkonsisti li l-ħajt periferali taz-zuntier li kellu jinqala’ sal-

qatran minħabba d-deterjorazzjoni u l-umdita’ li kien fih.  Il-periferija tiegħu nbniet kollha mill-

ġdid b’ġebel tal-qawwi.  Il-pilastri tal-konkos li kienu fi stat ħażin ħafna u mimlija xpakk, saru 
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tal-ġebel tal-franka.  Il-parti dekorattiva antika ta’ fuq tal-pilastri u li hi magħmula minn diversi 

bċejjeċ, reġgħet tqiegħdet fil-post, bla ma tmissitilha l-patina.  Dan ix-xogħol tlesta f’Marzu 

tal-2015.  It-tieni fażi kienet tikkonsisti fir-restawr tal-paviment eżistenti tal-franka, ir-restawr 

tal-ħadid tal-madwar, kif ukoll sar ir-restawr tal-fanali eżistenti u li kien meħtieġ li dawn 

jinqalgħu u jinżebgħu mill-ġdid.  Sabiex tkun evitata ħsara mill-vetturi fuq il-ħajt periferali, 

nħass il-bżonn li jsiru bollards fil-ġnub taz-zuntier. Sar restawr fuq it-taraġ tan-nofs filwaqt li t-

turġien l-oħra tal-franka kellhom jinbidlu minħabba l-stat ħażin tagħhom ta’ deterjorazzjoni. It-

tieni fażi tlestiet f’Diċembru tal-2015.  F’dan il-proġett kien meħtieġ, kif fuq kollox isir dejjem fi 

proġetti simili, ko-ordinament mal-Kappillan tal-parroċċa minħabba xi attivitajiet esterni li 

kellha l-Knisja.  

Kalkara: Tisbiħ taz-zuntier tal-knisja ta’ Santa Liberata, Kalkara 

Dan kien jinvolvi t-tisbiħ taz-zuntier tal- Knisja ta’ Santa Liberata li kien fi stat hażin u l-iskop 

tal-proġett kien li jipprovdi post attrajenti u mingħajr periklu għal kull min iżur il-knisja.  Iz-

zuntier jintuża ukoll minn tfal li jmorru għal-lezzjonijiet tad-duttrina u s-sigurta’ tal-post ġiet 

imsaħħa permezz ta’ stallazzjoni ta’ sistema ta’ CCTV u miżuri biex jiġi ikkontrollat it-traffiku.  

Saru ukoll xogħlijiet ta’ pavimentar, bini mill-ġdid ta’ ħajt ta’ lqugħ, stallazzjoni ta’ tabelli tat-

traffiku, bankijiet, litter bins, bollards, u tqegħid ta’ asphalt fit-toroq li jwasslu saz-zuntier.  

Saret ukoll sistema ġdida ta’ dawl sabiex tiddawwal kif jixraq il-faċċata tal-knisja. 

Naxxar: Xogħlijiet ta’ finishes fiċ-Ċentru tal-Viżitaturi (Tinda B), Salini 

Dan kien jinvolvi xogħlijiet f’wieħed mit-tliet tined ta’ l-injam li ġew mibnija mill-ġdid.  Tinda A 

u Tinda Ċ ġew mibnija bl-iskop li jintużaw bħala mħażen waqt li Tinda B se tintuża bħala 

mużew fuq l-istorja u l-produzzjoni tal-melħ.  Il-huts oriġinali, li nbnew fi żmien l-Ingliżi, kienu 

fi stat ħażin ħafna tant li ġie deċiż li jerġgħu jinbnew mill-ġdid fuq il-pjanti oriġinali.  Ix-

xogħlijiet ta’ finishes fiċ-Ċentru tal-Viżitaturi inkludew tqegħid ta’ madum, kisi, tibjid, twaħħail 

ta’ puġġamani, xogħlijiet ta’ dawl, plumbing, installazjoni ta’ sistemi ta’ alarms tas-sigurta u 

CCTV, sistema ta’ ventilazzjoni mekkanika, aperturi ta’ l-aluminium, bibien ta’ l-injam u 

kmamar tal-banju kompluti bil-madum u l-aċċessorji kollha inkluz toilets għal persuni bi 

bżonnijiet speċjali.  It-tender ta’ dawn ix-xogħlijiet ġiet ippubblikata f’ Lulju 2013 iżda 

minħabba problemi fl-aġġjudikazzjoni tat-tender din kellha tiġi mogħtija f’Settembru 2013.  

Minhabba dewmien fix-xogħlijiet tal-M&E ix-xogħlijiet fuq il-finishes kellhom jinbdew f’Jannar 

2014 u tlestew f’Lulju ta’ l-2015. 

 
 
Naxxar: Bini ta’ pont għall-vetturi biex jaqsam is-sukkurs tas-Salini 
 
Dan kien jinvolvi l-bini ta’ pont tal-ħadid twil 12-il metru li jaqsam is-sukkurs tas-Salini biex 
jieħu post pont eżistenti ta’ 4 metri, li jagħmel parti mill-proġett tar-restawr u riabilitazzjoni 
tas-Salini ‘salt pans’ iffinanzjat mill-fondi ta’ ERDF.  Minħabba l-kondizzjonijiet tas-sit, kien 
hemm il-bżonn li jkun hemm pont magħmul minn struttura baxxa biex ikun hemm għoli 
massimu taħt il-pont minn wicc il-baħar.  Ħarġet offerta tal-bini tal-pont fis-sena 2015.  Waqt 
ix-xogħlijiet kien hemm diversi problemi minħabba li nstabu xi fdalijiet arkeoloġiċi u b’hekk 
kien hemm il-bżonn li jerġgħu jiġu iddisinjati l-pedamenti kif ukoll l-orjentazzjoni tagħhom 
mill-ġdid.  Kien hemm problemi oħra għax il-blat kien ferm iebes u għalhekk il-‘piles’ kellhom 
jkunu rinfurzati bil-vireg jew ‘tie rods’ mal-art, kif ukoll problemi loġistiċi minħabba x-xogħol li 
kien għaddej fuq it-triq tal-kosta, u xi modifikazzjoni fid-disinn minħabba t-tibdil fl-elevazzjoni 
u l-allinjament tat-triq tal-kosta l-ġdida.  Għall-futur il-pont se jipprovdi aċċess lill-pedonali u 
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liċ-ċiklisti għax it-triq tidjieq u m’hemmx iktar aċċess ghall-pedonali u ċ-ċiklisti.  Hemm previst 
li jinbena pont pedonali fit-tarf tas-sukkurs fis-sena 2016 biex b’hekk kemm il-pedonali u ċ-
ċiklisti jkunu jistgħu jerġgħu jingħaqdu mat-triq tal-kosta. 

Valletta: Tisbiħ tal-latrina pubblika ġewwa l-Ġonna tal-Barrakka ta’ Fuq 

Dan kien jinvolvi l-irranġar ta’ din il-latrina li tinsab ġewwa l-Ġonna tal-Barrakka ta’ Fuq, post 

imfittex ħafna mit-turisti u anke mill-pubbliku.  Bħala parti mix-xogħlijiet inbidel id-disinn biex 

żdiedu n-numru ta’ cubicles eżistenti.  Bħala parti mit-tisbiħ, intużaw vitijiet u flaxxings li jiġu 

attivati bis-sensors.  Ħaġa important ukoll hi li tjiebet l-aċċessibilta’ għall-persuni b’diżabbilta’. 
 
Il-proġett tas-Salini 

Fl-2015 tlesta l-proġett ta’ konservazzjoni tas-Salini.  Dan kien jinkludi r-restawr tal-bur 

mielaħ u x-xaghri, il-bini ta’ pont tal-ħadid fl-entratura u t-tindif tas-Sukkurs. 

Il-proġett tat-tliet irziezet fil-Buskett 

Fl-2015 tlesta wkoll ir-restawr tat-tliet irżieżet fil-ġonna tal-Buskett magħrufa bħala tal-

Bagħal, tal-Bosk u ta’ l-Ispirtu.  

 
ii) Xogħlijiet għaddejjin 

L-Isla: Tisbiħ taz-zuntier tal-Parroċċa  Marija Bambina  

Dan jinvolvi xogħol estensiv fuq iz-zuntier tal-parroċċa u anke il-bankini tal-madwar.  Ix-

xogħol fuq il-post beda fil-bidu tas-sena 2015  wara li hareġ il-permess tal-MEPA.  It-taraġ il-

qadim  tal-konkos mad-dawra kollha taz-zuntier (li kien qiegħed iċedi) tneħħa.  Sar taraġ 

ġdid maħdum minn blokki sħaħ tal-granit ta’ lewn griż.  Il-pavimentar fuq il-wiċċ taz-zuntier 

ukoll inħadem minn granit  griż li nqata’ f’qisien simili għal dak tal-madum li kien hemm 

qabel.  Intużaw żewġ kuluri - griż skur u griż ċar għal-pavimentar sabiex inholoq disinn li  

jagħti importanza u jiġbed l-attenzjoni lejn  il-bibien tal-knisja.  Qabel ma tqiegħed il-granit, 

saret  struttura tal-konkos adegwata, sew taħt it- tarag kif ukoll taħt wiċċ iz-Zuntier, biex  jigu 

evitati l-problemi  ta’ ċaqliq li kien hemm qabel.  Waqt li kien għaddej ix-xogħol inqalgħu 

numru ta’ problemi, minhabba li waqt it-tħaffir inkixef  xelter tal-gwerra, kif ukoll kanal 

imdaqqas għall-ilma tax-xita, u anke bir.  Dawn l-istrutturi nstabu kollha taħt iz-zuntier, 

peress li qabel il-gwerra iz-żuntier ma’ kienx jeżisti, iżda minfloku kien hemm biss triq.  

Minħabba s-sejba ta’ dawn l-istrutturi, kellu jsir tibdil fix-xogħol minn kif kien ippjanat 

oriġinarjament, speċjalment fl-istruttura tal-konkos li kienet qed issir taħt ix-xogħol ta’ 

pavimentar.  Dan il-proġett kien jinvolvi wkoll li titjieb l-aċċessibilita’ għal persuni b’ diżabilita’.  

Minflok ir-rampa li kien hemm qabel u li ma kienetx adegwata,  issa l-proġett ser ikollu żewġ 

rampi li huma t-tnejn skond ir-regolamenti tal- KNPD.  Rampa  waħda saret fuq il-lemin taz-

zuntier biex tipprovdi aċċess mill-bankina għal fuq iz-Zuntier.  Ir-rampa l-oħra li ser tkun 

magħmula mil-ħadid u l-injam, ser titpoġġa fuq in-naħa tax-xellug biex ikun hemm aċċess 

min fuq iz-zuntier għall-Oratorju li jinsab biswit il-Knisja.  Apparti hekk, ġiet stallata sistema 

ġdida ta’ dawl fejn intużaw numru ta “uplighters” li ġew inkorporati fil-pavimentar ta’ wiċċ iz-

zuntier u li jservu biex jixegħlu l-faċċata tal-knisja, filwaqt li sar xogħol ukoll fuq iż-żewg arbli 

tad-dawl eżistenti.  Ix-xogħol kien kważi tlesta sal-aħħar tas-sena u hu mistenni li jkun lest 

għal kollox fi Frar tal-2016. 
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Marsa: Xogħlijiet ta’ finishing u tisħiħ strutturali Port Workers Building 

Dan jinvolvi l-bini ta' kolonni addizzjonali fuq 16-il filata, u t-tneħħija tal-kopertura tal-konkrit 

mill-kolonni tal-konkrit eżistenti u xogħlijiet oħra ta’ rinfurzar tal-binja eżistenti.  Dawn ix-

xogħlijiet saru mill-ħaddiema tal-gvern waqt li nħarġet sejħa għall offerti għal xogħlijiet ta’ 

finishing li jinkludu l-madum tas-swali u kmamar fil-qrib, il-madum u kmamar tal-banju, u l-

applikazzjoni tal-ġibs u żebgħa għall-ħitan interni kollha, kif ukoll il-tisbiħ tal-faċċati esterni 

kollha.  It-tender ġiet evalwata, u ingħatat fil bidu tal-2015.  Ix-xogħlijiet kważi tlestew sal-

aħħar tas-sena u mistennija jkunu lesti għal kollox sa’ Jannar tal-2016. 

Naxxar: Xogħol ta’ Landscaping fis-Salini 

Dan jinvolvi xogħol fuq medda ta’ ċirka 7,500 metru kwadru li jinkludi formazzjoni ta’ 

passaġġi, u bini ta’ triq.  Ix-xogħol tal-passaġġi li jikkonsisti f’invellar b’saffi varji ta’ materjal 

kumpatt tlesta f’Novembru 2015.  Ix-xogħlijiet fuq it-triq ta’ madwar iċ-Ċentru tal-Viżitaturi 

(Hut B) li jinvolvi kostruzzjoni ta’ platform tal-konkos ta’ ċirka 900 metru kwadru u kanali ta’ l-

ilma tax-xita mistennija li jibdew f’Jannar 2016 u jitlestew fi Frar 2016.  Dawn ix-xogħlijiet 

saru kollha bil-ħaddiema tal-Gvern.   

Sliema: Tisbiħ taz-zuntier tal-Knisja Parrokkjali ta' San Girgor 

Dan jinvolvi t-tisbiħ taz-zuntier tal-knisja ta’ San Girgor.  Id-disinji għal dan il-proġett tlestew f' 

Jannar 2013 wara li saru diversi laqgħat mal-awtoritajiet tal-knisja qabel ġew approvati d-

disinji. L-applikazzjoni tal-MEPA ġiet ippreżentata fil-bidu tal-2014 u l-permess kien maħruġ f' 

Diċembru 2014.  Ġew ippreparati tliet tenders: wieħed għax-xogħlijiet fuq il-ħajt periferali, 

ieħor għax-xogħlijiet tal-paviment u ieħor għal sistema ta’ dawl ġdid li jissostitwixxi dak 

eżistenti.  Ix-xogħlijiet involuti jikkonsistu fit-tisbiħ taz-zuntier tal-knisja, inkluż it-tibdil tal-

paviment eżistenti b’ġebel naturali, jiġifieri granit.  Il-ħajt periferali, li kien f'kundizzjoni 

strutturali ħażina, ġie mibdul.  Ir-railing tal-ħadid li jdawwar iz-zuntier ġie restawrat fil-

workshops tal-MSD Marsa.  Il-ħajt periferali nbena mill-ġdid bl-użu ta’ blokki tal-ġebel li 

jaqblu mat-taraġ eżistetni tal-qawwi.  L-arbli tad-dawl ġew mibdula ma’ dawk ġodda.  Ix-

xogħlijiet msemmija tlestew f’ Diċembru 2015 barra l-bdil tal-bankina eżistenti li hi mistennija 

li titlesta f’Marzu 2016. 

Wied Rini Baħrija – Tneħħija ta’ arbli tal-komunikazzjoni 

Saret applikazzjoni tal-MEPA biex jitneħħew wieħed u għoxrin arblu (steel lattice masts) 

f’Wied Rini fil-Baħrija.  Fil-frattemp inħarġet sejħa għall-offerti biex isiru dawn ix-xogħlijiet.  Ix-

xogħol mistenni li jitwettaq fil-bidu tal-2016 wara li joħroġ il-permess tal-MEPA. 

Programm t’Arti fi Spazji Pubbliċi 

Matul is-sena 2015 ġie varat il-Programm t’Arti fi Spazji Pubbliċi b’kollaborazzjoni bejn il-

Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura u l-Ministeru tal-Gustizzja, Kultura u Kunsilli Lokali, 

u bl-appoġġ tal-Kunsill tal-Arti u l-MUŻA.  Saret kompetizzjoni pubblika li għaliha daħlu xejn 

anqas minn 34 sottomissjoni.   

Wara li sar ‘short listing’ mill-Bord tal-Għażla, il-biċċiet tal-arti magħżula kienu esebiti kemm 

waqt l-attivitjiet tan-Notte Bianca, fil-Belt Valletta, kif ukoll fir-Rabat f’Għawdex.  Matul dan iż-

żmien il-pubbliku kellu l-opportUnita’ li jieħu sehem billi jivvota għall-aħjar sitt proġetti.   

Eventwalment, saret l-għażla finali tas-sitt proposti artistiċi li issa huma ppjanati li jiġu 
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implimentati fil-perjodu ta’ bejn is-2016 u s-sena 2018 bħala parti minn dan il-Programm 

t’Arti. 

iii) Xogħlijiet li ghalihom qed isiru il-preparamenti 

Birzebbuġa: Bini ta’ promenade max-xatt fi Triq il-Qajjenza 

Dan ser jinvolvi l-bini ta’promenade matul ix-xatt fi Triq il-Qajjenza, li jibda minn ħdejn il-
propjeta’ ta’ l-ex LPG sal-batterija Ferretti.  Il-promenade ser tkun mixgħula b’dawl ġdid 
filwaqt li Transport Malta ser terġa’ tibni t-triq u l-ħajt ta’ mat-triq li jagħti għal fuq il-kosta.  
Ġiet sottomessa applikazzjoni ġdida tal- MEPA, fejn ġie propost ‘gravity wall’ tal-konkos 
matul il-promenade kollu minflok l-istruttura ta’ l-injam u ħadid li kienet ġiet approvata fil-
permess l-antik.  Ir-raġunijiet huma biex ikollna struttura li sservi iktar b’inqas spejjeż għall-
manutenzjoni.  It-talbiet kollha għal informazzjoni mill-MEPA ġew inwieġba u l-permess hu 
mistenni li jinħareġ fl-ewwel nofs tal-2016. 

Il-Furjana: Tisbiħ tal parti ta’ barra tal-Ġonna tal-Argotti 

Dan ser jinvolvi t-titjib fl-infrastruttura, fil-botanika u fl-arkitettura tal-parti ta’ barra ta’Ġnien 
Argotti. Il-proġett huwa parti minn wieħed ikbar li jinkorpora il-Ġnien San Filippu, il-Ġnien Sa 
Maison, Il-Mall, il-Pinetum u l-area tal-Ospizio.  Ix-xogħlijiet jinvolvu pavimentar, bini ta’ 
toilets, bini u manutenzjoni ta’ġibjuni u xogħlijiet infrastrutturali oħrajn.  Il-materjali li ser 
jintużaw  fil-pavimentar huma il-ġebla tal-qawwi u l-lava u sejrin ikunu mqiegħda fuq l-art tal-
konkos, ħlief għal ċertu postijiet fejn l-art tal-konkos sejra tinbidel.  Ix-xogħlijiet ta’ pavimentar 
sejrin ikunu phased u kull passaġġ irid ikun lest qabel jinbeda xogħol fuq passaġġ ieħor.  
Hemm pjazza proposta fl-entratura u t-toilets sejrin jiġu rilokati fejn il-bieb tal-ġnien li qiegħed 
quddiem Pjazza San Kalċedonju.  Xogħlijiet oħra jinkludu  tiswija ta’ ħitan, skavar, tqegħid ta’ 
ġebel kbir ġol-ħamrija, tneħħija ta’ żebgħa mal pilastri eżistenti, tqegħid ta’ kurduni, 
kostruzzjoni ta’ art tal-konkos u  tneħħija ta’ passaġġi eżistenti.  Saret applikazzjoni tal-
MEPA għal dawn ix-xogħlijiet. 

Kalkara: Tqegħid ta’ wiċċ ġdid  tat- tennis court fil-Kalkara Tennis Club, Rinella 

Dan ser jinvolvi wiċċ ġdid fit-tennis court tal-Kalkara Tennis Club f’Rinella.  Dawn ix-xogħlijiet 
ser jikkonsistu fit-tqegħid ta’ sodda tal- konkos rinfurzat bil-ħadid, tqegħid ta’ asphalt fuq dan 
il-konkos, il-bini ta’ platform u seating tal-ġebel, tibjid tal-faċċata tal-club li tħares fuq it-tennis 
court, żieda f’għoli tal-ħitan ta’ madwar it-tennis court, stallazzjoni ta’ culverts, alterazzjonijiet 
fil-ħitan u fencing li jdawru t-tennis court, tqegħid ta’ pajpijiet u xogħol ieħor.  Saru toqob fl-art 
biex jiġi investigat is-saħħa tal-materjal jew tal-blat u r-riżultati ta’ dawn it-testijiet indikaw li 
kien hemm bżonn ta’ sub floor tal-konkos fuq l-art eżistenti.  Saret applikazzjoni tal-MEPA u 
qed tiġi ippreparata tender għal dawn ix-xogħlijiet li mistennija jinbdew wara s-Sajf tal-2016. 

 

Kalkara: Bini ta’ latrina pubblika u ġiebja ġewwa Dawret ir-Rinella 

Dan ser jinvolvi l-bini ta’ latrina pubblika għal dawk in-nies li jiffrekwentaw din il-bajja, u anke 

ġiebja għall-użu tal-Fondazzjoni Ġenista li għandha l-artijiet tagħha fl-istess żona.  L-ilma 

għall-ġiebja jista’ faċilment jinġabar mill-ħafna nżulijiet li hemm fl-akkwati.  Ix-xogħol għandu 

jibda għas-sajf tal-2016. 

Kalkara: Bini ta’ binja għall-klabb tal-futbol u faċilitajiet relatati fi Triq il-Missjoni 

Taljana 

Dan ser jinvolvi l-bini ta’ binja għall-klabb u faċilitajiet oħra maġenb il-grawnd tal-futbol 

eżistenti.  Id-disinn jieħu ħsieb li l-proġett kollu jkun aċċessibbli għal persuni b’diżabilta’.  Ta’ 
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min jgħid li bħalissa l-faċilitajiet eżistenti huma primittivi ħafna u jagħmlu użu minn żewġ 

kontejners tal-merkanzija. 

Msida: Żvilupp ta’ Pjazza fi Triq Ċensu Farrugia, Triq l-Irmiġġ 

Dan ser jinvolvi l-iżvilppp ta’ pjazza mitluqa u t-titjib tal-ambjent tal-lokal.  Il-proġett jinkludi l-

bini ta’ planters, xogħol ta’ asfaltar tat-toroq madwar is-sit, pavimentar bil-porfido, sistema 

tad-dawl ġdida, stallazjoni ta’ bankijiet, litter bins u aċċessorji ohra.  Se jinbena ġibjun taħt l-

art biex jissaqqew il-pjanti tal-post.  Il-permess għal dan il-proġett ġie approvat mill-MEPA u 

se jiġi pprovdut parking għall pubbliku u għal persuni b’diżabilita’.  Ix-xogħol mistenni jinbeda 

u jitlesta fl-2016.  

Raħal il-Ġdid: Żvilupp ta’ uffiċini ġodda tal-Building Regulation Office (BRO), f’Kordin 

Dan ser jinvolvi l-bini ta’ sular ġdid fuq bini eżistenti fejn illum hemm il-laboratorju tal- Quality 
Control Section.  Tali estensjoni għandha daqs ta’ ċirka 450 metru kwadru.  F’din il-binja se 
jiġu allokati l-uffiċini l-ġodda tal-BRO.  Il-pjanti l-ġodda tlestew f’Diċembru 2015 u l-
applikazzjoni ta’ l-iżvilupp hi mistennija li tintefa f’Jannar 2016. 

San Gwann: Bini ta’ uffiċċji għall-Kunsill Lokali, ġnien pubbliku, latrina u klabb tal-

boċċi 

Dan ser jinvolvi l-iżvilupp tas-sit eżistenti biex jipprovdi faċilitajiet għal komUnita’.  Tlestew 

pjanti għal bini ta’ uffiċċji ġodda għall-Kunsill Lokali ta’ San Ġwann, ġnien, latrina u klabb tal-

boċċi.  L-uffiċċji tal-Kunsill Lokali se jinkludu sala “multi-purpose” għal attivitajiet tal-

komUnita’.  Il-pjanti ġew approvati mill-Kunsill Lokali.  Il-ġnien il-ġdid se jinkludi postijiet fejn 

wieħed jista’ jistkenn, kif ukoll numru kbir ta’ pjanti u siġar indiġeni.  Fuq is-saqaf tal-uffiċċju 

tal-Kunsill Lokali se jsir “green roof” u PV panels se jiġu stallati fil-passaġġi.  Se jkun hemm 

ukoll playground għat-tfal.  L-applikazzjoni għall-iżvilupp ġiet sottomessa lill-MEPA fl-2015 u 

l-permess mistenni jinħareġ għal nofs l-2016. 

San Pawl il-Baħar: Estensjoni tal-bini tal- Qawra Scouts Group, Salini Park 

Dan ser jinvolvi l-estensjoni tal-bini tal-Qawra Scouts Group li preżentament jikkonsisti 

f’kamra waħda ġewwa l-Park tas-Salini fil-Qawra.  L-estensjoni se tinkludi l-bini ta’ stores, 

sala u faċilitajiet sanitarji.  Inħarġet tender għal dawn ix-xogħlijiet, u l-bini mistenni jinbeda u 

jitlesta fl-2016. 

Iż-Żejtun: Tisbiħ u pavimentar ġdid fiz-Zuntier t’Isfel (Misraħ ir-Repubblika) 

Dan ser jinvolvi t-tisbiħ ta’ Misraħ ir-Repubblika, jew kif inhu komunament magħruf, iz-Zuntier 

t’Isfel.  Il-pavimentar tal-konkos eżistenti se jinqala’ u minfloku se jitwaħħal madum ġdid tal-

lava u tal-qawwi biex jifforma disinn ġdid.  It-turġien eżistenti tal-konkos se jinqalgħu ukoll u 

jsiru tal-qawwi.  Il-madum tal-bankina madwar iz-zuntier se jinbidel u jsir tal-lava bħal ma 

huwa fil-kumplament tal-bankini fil-pjazza tal-knisja.  Se tinbena ukoll funtana fil-parti l-

wiesgħa tal-bankina maġenb iz-zuntier.  Din se tinbena bħala tifkira ta’ għajn tal-ilma antika li 

kienet tinsab fl-istess post, kif jidher fuq ritratti antiki, li iżda ġiet imneħħija lejn nofs l-ahhar 

seklu.  Xogħol ieħor se jinkludi it-tibdil tal-madum tar-rampa li tinżel lejn il-latrina pubblika, il-

mogħdija ta’ servizzi ġodda taħt l-art, l-installazzjoni ta’ dwal ġodda biex idawlu l-faċċata tal 

Mużew tal-Arti u Storja, bankijiet ġodda, bini ta’ kamra żgħira taħt iz-zuntier biex fiha 

jitpoġġew il-pompi tal-funtana u l-bdil ta’ kaxxi tas-servizzi u toqob għall-arbli tal-festa.  F’ 
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Novembru 2015 saret applikazzjoni l-MEPA biex jiġu approvati dawn ix-xogħlijiet.  Wara li 

jinħareġ dan il-permess, tinħareġ sejħa għall-offerti mingħand kuntratturi privati u huwa 

maħsub li x-xoghol jibda lejn l-aħħar tal-2016. 

 

PROĠETTI GĦAL- DIPARTIMENTI U MINISTERI OĦRA  

i) Xogħlijiet Kompluti 

Abu Dhabi: Irranġar tal-Ambaxxata ta’ Malta f’Abu Dhabi (MFA) 

Dan kien jinvolvi t-titjib u alterazzjonijiet estensivi biex il-bini jiġi adattat biex jintuża bħala 

ambaxxata u residenza tal-ambaxxatur.  Ix-xogħlijiet li saru f’dan il-post jinkludu 

alterazzjonijiet strutturali, stallazzjoni ta’ sistemi ta’ sigurta’, finishes u xiri ta’ għamara tal-

uffiċini.  Il-proġett ġie inawgurat f’Settembru tal-2016. 

Bormla:  Konverżjoni tal- ex-Gatehouse, Baċir Nru 1 f’Għassa tal-Pulizija (MHAS) 

Dan kien jinvolvi l-konverżjoni tal-bini tal-gatehouse eżistenti f’Baċir Nru 1 f’Għassa tal-

Pulizija, li ser tieħu post dik eżistenti fi-Pjazza Gavino Gulia.  L-għoli eżistenti tas-saqaf ta’ 

'madwar 5.4 metri inżamm biss fil-foyer pubbliku u fil-bqija tal-bini sar sular intermedjarju 

biex jakkomoda spazju għall-uffiċċji u l-faċilitajiet anċillari.  Inħolqu tliet daħliet fil-bini, jiġifieri 

l-entratura pubblika minn quddiem Baċir Numru 1, entratura tal-pulizija mill-passaġġ propost 

li jwassal minn Triq ix-Xatt ta' Bormla għall-Baċir Numru 1 area (li qed tiġi riabilitata) u d-dħul 

l-ieħor mill-area tal-Baċir. Applikazzjoni għal Minor Amendment ġiet sottomessa u approvata 

għall-bini u alterazzjoni u xogħlijiet ta’ finishing.  It-tender ħarġet f'Jannar tal-2015 u x-

xogħlijiet tlestew sal-aħħar tas-sena. 

Kuwajt: Irranġar tal-Ambaxxata ta’ Malta fil-Kuwajt (MFA) 

Dan kien jinvolvi xogħlijiet estensivi sabiex jittejbu l-faċilitajiet ġewwa l-ambaxxata ta’ Malta 

fil-Kuwajt biex jinġarġu viżi.  Ix-xogħlijiet inkludew l-istallazjoni ta’ sistemi ta’ sigurezza, 

faċilitajiet għal persuni b’diżabilita, finishes u servizzi ġodda ta’ dawl u air-conditioning.  Ix-

xogħol tlesta f’Jannar tal-2015. 

Lija:  Bini ta’ ġnien għal konservazzjoni u binjiet anċillari goċ-Ċentru għal 

Bioteknoloġija tal-Pjanti, (MSDEC) 

Dan kien jinvolvi l-bini ta’ ġnien li jippromwovi l-konservazzjoni u l-użu sostenibbli ta’ 

varjetajiet ta’ pjanti u ħxejjex lokali.  Il-proġett jinkludi ukoll bini anċillari ta’ tliet sulari ġol-

istess post.  Il-bini jinkorpora ċentru għal viżitaturi, uffiċini, diviżjoni fejn jiġu ippreparati 

kampjuni, kamra fejn ikun hemm materjal tal-pjanti, kamra fejn jiġu ġerminati iż-żerriegħa, kif 

ukoll store fejn it-temperatura tista’ tiġi ikkontrollata.  Il-permess tal-MEPA ħareġ fl-2013.  

Wara, ġiet ippreparata tender li kienet ppublikata u ingħatat.  Ix-xogħlijiet bdew fil-bidu tal-

2014 u x-xogħol tlesta f’Settembru 2015. 

 
Luqa: Binja tal-Information System Building-CIS, Luqa (MHAS) 
 
Ix-xogħlijiet bdew u tlestew fl-2015. Il-proġett kien iffinanzjat mill-European Border Funds 
2013-2015. 
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Marsa: Rilokazzjoni tal-Pixkerija u l-iżvilupp ta’ faċilitajiet għall-ipproċessar tal-ħut fi 

Triq il-Biċċerija/Triq Troubridge (MSDEC) 

Dan kien jinvolvi il-bini ta’ pixkerija ġdida flimkien ma’ spazju għall-ipproċessar tal-ħut minflok 

dik eżistenti li kienet fil-Port il-Kbir.  L-aħħar tentufiet u ċ-ċertifikazzjoni ta' teknikalitajiet tax-

xogħlijiet kollha speċjalment is-sistema tad-drenaġġ tal-biċċerija saru f'Jannar 2015 (stħarriġ 

bis-CCTV ġie ikkummissjonat mill-kuntrattur u ċ-ċertifikazzjoni sħiħa tas-sistema tad-

drenaġġ ġiet eventwalment miksuba mill-WSC.  Il-pixkerija nfethet uffiċjalment f’ Novembru 

2015. 

Marsa: Parking ghall-Pixkerija l-gdida fi Triq il-Biccerija (MSDEC)  

Dan kien jinvolvi l-bdil  mill-użu ezistenti, alterazzjonijiet u arranġament mill-ġdid ta' 
workshop li kien jifforma parti mill bini li jigbor fih id-Dipartiment tal-Manifattura u Servizzi (fi 
Hdan l-MTI) fil-Marsa.  Ix-xogħlijiet bdew f'Lulju u ġew finalizzati f’Awissu 2015. 

Naxxar: Restawr tas-salt marsh u tindif tax-xagħri, Salini (MSDEC) 

Dan kien jinvolvi t-tindif ġenerali tax-xagħri u r-restawr tas-salt marsh ftit il-ġewwa minn 

Kennedy Grove.  Ix-xogħijiet jinkludu ukoll il-kostruzzjoni ta’ raised walkway fuq ix-xagħri ta’ 

ċirka 200mm, formazzjoni ta’ triq ta’ ċirka 500 metru kwadru b’sistema ta’ żrar kumpatt 

f’pannelli li jifilhu l-piż tat-traffiku, formazzjoni ta’ ħofra kbira (pond) għar-repopulation tar-

Ruppia Maritima li ġiet trasportata minn wieħed mill-banjijiet tal-melħ u kostruzzjoni ta’ sitt 

bird watching posts fuq ix-xagħri.  Sar ukoll intervent biex materjal tal-kostruzzjoni li ntefa tul 

iż-żmien fix-xagħri jiġi rinfurzat b’numru ta’ geocells bil-ħsieb li jitħawlu siġar u pjanti fuqu.  

Minħabba tibdil fil-konfigurazzzjoni u l-qies tal-pond oriġinali kellha tintefa applikazzjoni l-

MEPA.  Ix-xogħol kollu fuq dal-proġett tlesta f’Diċembru 2015. 

 
Pieta: Proviżjoni ta’ faċilitajiet ta’ tankijiet tal-fjuwil tal-iskwadra Marittima (MHAS) 
 
Dan kien jinvolvi l-proviżjoni ta’ tankijiet tal-fjuwil taħt l-art biex jissaħħu l-faċilitajiet ta' 
appoġġ tal-art fl-Iskwadra Marittima.  Disinji strutturali u dokumenti tal-offerta kienu 
ppreparati.  L-offerta ġiet mogħtija u xogħlijiet tlestew fl-2015. 
 
Shanghai: Irranġar tal-Konsolat ta’ Malta f’Shanghai, Cina (MFA) 

Dan kien jinvolvi t-tħejjija ta’ tenders għax-xogħlijiet wara konsultazzjoni mal- Ministeru tal-

Affarijiet Barranin u rapprezentanti ta’ organizzazjonijiet lokali.  Ix-xogħlijiet ġew spezzjonati 

regolarment biex tkun zgurata l-kwalita u l-progress.  Ix-xogħlijiet li saru kienu jinkludu  

stallazjoni ta’ sistemi ta’ sigurta’, elettriku, air-conditioning, finishes u xiri ta’ għamara tal-

uffiċċji.  Il-proġett ġie inawgurat f’Lulju tal-2016. 

 
Valletta:  Bini ta’ faċilita’ marittima, Haywharf, AFM (MHAS) 
 
Dan kien jinvolvi l-estensjoni tal-moll eżistenti, id-demolizzjoni ta’ bini eżistenti u l-
kostruzzjoni ta' bini mibni speċifikament biex jilqa’ il-bżonnijiet kollha relatati mal-
operazzjonijiet ta' kontroll tal-fruntieri u faċilitajiet anċillari għall-operazzjonijiet, 
akkomodazzjoni, taħriġ u ħażna.  L-iskop tal-proġett kien li jtejjeb il-faċilitajiet assenjati lill-
inġenji żgħar imħaddma mill-iskwadra marittima kif ukoll lill-persuni li jipprovdu l-ewwel 
rispons għall-inċidenti fuq il-baħar.  Il-proġett ra l-kostruzzjoni ta’ żewġ binjiet. L-ewwel binja 
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kienet ħangar koperta għal ħames inġenji żgħar inkluż ‘fast interception craft’ (FICS) u 
‘inshore patrol boats’ (IPBs) b'tul sa 42 pied u bi spostament  sa 13-il tunellata.  Dan 
jippermetti li l-manutenzjoni għandha issir taħt osservazzjoni filwaqt li jipprovdi ukoll għall-
manutenzjoni ta’ dawn l-inġenji kif u meta hemm bżonn.  It-tieni bini jikkonsisti f’kostruzzjoni 
ta’ żewġ sulari li tinkludi spazju ta' ħażna għall-inġenji, faċilitajiet ta' akkomodazzjoni għall-
ekwipaġġi li jipprovdu r-rispons immedjat, faċilitajiet ta' taħriġ għal dan l-ekwipaġġ u 
faċilitajiet għall-eżerċizzju personali kif ukoll faċilitajiet oħra ta' appoġġ bħalma huma l-ispazji 
amministrattivi u faċilitajiet ta’ akkomodazzjoni.  Il-proġett kien iffinanzjat mill-European 
Border Funds 2013-2015. Id-disinn u l-offerta tal-bini li jammontaw għal 5.5 miljun Euro 
nħarġet fl-2014 u xogħlijiet bdew f'Diċembru 2014.  Ix-xogħlijiet tlestew fit-2015. 
 
Valletta: Tisħiħ strutturali f’ Palazzo Parisio, Ministeru tal-Affarjiet Barranin (MFA) 

Dan kien jinvolvi t-tisħiħ strutturali tal-partijiet komuni fil-livell tal-bejt u fil-‘confidential 

registry’. Fiż-żewġ postijiet imsemmija, tqiegħdu travi tal-ħadid ġodda biex jirrinforzaw is-

soqfa u l-ħitan ta fuqhom.  Ix-xogħol kien jinkludi ukoll tibjid u żebgħa tal-ħitan u s-soqfa.  Ix-

xogħol kollu sar bejn Ġunju u Awwissu tal-2015. 

Valletta: Lift fil-Ministeru tal-Gustizzja, Kultura u Gvern Lokali, 30 Triq it-Teżorerija 

(MJCL) 

Dan kien jinvolvi l-istallar ta’ lift ġdid fl-uffiċċji tal-Ministeru tal-Gustizzja, Kultura u Gvern 

Lokali.  L-egħluq tal-lift inbena bil-hġieġ u azzar sabiex inaqqas l-impatt viżwali.  Ix-xogħol 

sar taħt il-ħarsien tas-Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali.  Ġew meħuda prekawzjonijiet 

biex ma ssirx ħsara f’ bir antik li jinsab taħt il-lift.  Ix-xogħol inkluda sistema ġdida ta’ 

drenagg, pavimentar ġdid u xogħlijiet ta’ restawr fil-bitħa ta’ dan il-bini. 

 

ii) Xogħlijiet fl-idejn  

Birżebbuġa: Kostruzzjoni ta “clubhouse” għall-klabb tal-Waterpolo (MEDE) 

Dan jinvolvi l-bini ta ' club house għal klabb tal-water polo ta’ Birzebbuġa bħala parti minn 

proġett li jinkludi wkoll il-bini ta' pixxina mit-Taqsima tal-Marine tad-Dipartiment tax-Xogħlijiet 

u l-Infrastruttura.  Dan il-bini se jikkonsisti f’ restorant, sala multi-purpose, kamra tal-kumitat, 

stores, kmamar tat-tibdil, showers/toilets u kjosk fuq il bejt.  Il-permess tal-MEPA kien inkiseb 

mill-klabb permezz ta’ perit privat tagħha stess iżda wara li saru diskussjonijiet mal-klabb, il-

pjanti ġew riveduti biex ġiet proponuta soluzzjoni strutturali aktar ekonomika.  Stima għall-

offerta ġiet ippreparata għall-kostruzzjoni tal-bini ġebel u saqaf, iżda dan kien 

sussegwentement emendat sabiex jinkludi sub-station, fossa, finishes esterni u xogħlijiet 

bħall pavimentar kemm fuq il- bejt kif ukoll bejn il pixxina u il-klabb tal pixxina, xogħlijiet 

ta’elettriku u mekkaniku eċċ .  Il permess tal-MEPA ġie emendat u l-permess il-ġdid inghata 

fil-2014.  Ġiet ippubblikata s-sejħa għall-offerti u x-xogħol inbeda f'Novembru 2015 u hu 

mistenni li jitlesta sas-Sajf tal-2016. 

Birzebbuġa: Bini ta’ grawnd tal-futbol fi Triq il-Port Hieles (MEDE) 
 
Dan jinvolvi l-bini u tlestija  ta’ grawnd tal-futbol li jġib qisien ta 100 metru tul u 75 metru wisa’, 
flimkien ma faċilitajiet ta’ ‘changing rooms’, WC’s, klinika, uffiċċji, sala għal-laqgħat u/jew 
riċevimenti, ġibjun taħt l-art, stand żgħir għall-ispettaturi (għal madwar 100 ruħ), tul konsiderevoli 
ta' ħitan tal-lqugħ, ‘landscaping’ , tlestija tal-grawnd attwali b’ turf sintetiku, ‘fence’, xtiebi tal ħadid 
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u sistema ta’ dawl ‘flood lighting’ tal-grawnd.  Il- faċilitajiet tal-grawnd tal-futbol li jinkludu ir-rampi 
tal-entratura, id-dressing rooms, id-doċoċ, il-klinika, l-uffiċċini, is-sala u xi stores kienu madwar 
85% lesti ġebel u saqaf f'Diċembru 2015, kif wkoll madwar 70% tal ħitan għall-ilqugħ mal-
bordura tal-grawnd u ġiebja sotteranja ghat tisqija. Ix-xogħlijiet kollha huma mistennija li jkunu 
lesti qabel is-sajf tal-2016. 
 
Ħal Luqa: Bini tal-uffiċċji l-ġodda tal-ARPA fir-razzett esperimentali gvern, Għammieri 

(MSDEC)  

Dan jinvolvi l-espansjoni tal-faċilitajiet eżistenti tal-ARPA fl-Għammieri Ħal Luqa permezz tat-
twaqqiegħ ta' bini eżistenti maġenb l-uffiċċji attwali tal-ARPA u l-bini ta’ ufficji ġodda li 
jikkonsistu minn semi-basement, pjan terran u l-ewwel sular.  Wara li tlestiet il-binja l-ġdida, 
ġebel u saqaf fl-2013, inħarġet sejħa għall-offerti għall-finishing li kienu jinkludu finituri għall-
ħitan u soqfa, art u madum tal-ħajt, drenaġġ u sistema tal-ilma tax-xita, xogħlijiet ta’ aluminju 
u metall, sistemi ta' partizzjoni, tifi tan-nar, plumbing, arja kondizzjonata, u xogħlijiet tal-
elettriku kienet sussegwentement ppreparata u ppubblikatai fil-bidu tal-2014, iżda ma kienitx 
ingħatat ghax l-offerti li dahlu ma kienux konformi.  L-offerta ġiet sussegwentement 
emendata bħala rizultat ta’ għadd ta’ tibdiliet mitlubin mill-ARPA u ġiet ippubblikata fil-bidu 
tal-2015.  Ix-xogħlijiet kollha huma mistennija li jitlestew sa’ April 2016. 

Valletta: Tbaxxija tal-art tal-kantina ta’ Palazzo Parisio, Ministeru tal-Affarjiet Barranin 

(MFA) 

Dan jinvolvi l-iskavar taħt l-art ezistenti tal-kantina ta’ Palazzo Parisio biex din jiżdiedilha l-

għoli intern u b’hekk tkun tista’ tiġi  irranġata u użata aħjar. Il-kantina se titbattal mill-oġġetti 

kollha li qed jigu merfughin fiha, is-servizzi eżistenti se jiġu mċaqalqa għal postijiet oħra u se 

jiġi maqlugħ il-madum kollu u l-materjal ta’ taħtu.  Ix-xogħol inbeda f’nofs l-2015 u maħsub li 

jitlesta għal nofs l-2016.  Il-permess tal-MEPA li jkopri dawn ix-xogħlijiet ġie mġedded wara li 

skada fl-2015. 

Valletta: Irranġar ta’ mħażen fil-pjan terran ta’ Palazzo Parisio, Ministeru tal-Affarjiet 

Barranin (MFA) 

Dan jinvolvi irranġar estensiv fl-imħażen li jinsabu fil-pjan terran tal-binja.  Sar xogħol ta’ 

gebel u konkos, madum ġdid, tikħil,kisi u tibjid, protezzjoni mill-umdita u dħul ta’ ilma, dawl 

elettriku u aperturi ġodda. Ix-xogħol tlesta lejn l-aħħar tal-2015 minbarra xi affarijiet żgħar li 

se jitlestew fil bidu tal-2016. 

iii) Xogħlijiet li ghalihom qed isiru il-preparamenti 

Floriana: Irranġar tal-uffiċċini f’Hexagon House (MSDEC) 

Dan ser jinvolvi ir-riorganizzazzjoni tal-blokk kollu, definizzjoni mill-ġdid u tqassim tal-ispazju 
għall-uffiċċji f'kull sular, alterazzjonijiet, u t-tiswijiet/sostituzzjoni ta 'elementi tal-bini.  Saru 
laqgħat matul l-2015 kemm mal-MSDEC u l-uffiċjali tal-EPD biex tinħareġ proposta tat-
tqassim tal-ispazji għall-uffiċċji kif meħtieġ għad-“demerger”.  Saret applikazzjoni il-MEPA, li 
kienet tinkludi stħarriġ tas-sit, pjanti eżistenti u proposti, elevazzjonijiet biex tkopri l-bidliet 
kollha. Saret il- Bill of Quanitities u l-Ispeċifikazzjonijiet għall-offerta (tender) u ġiet mgħoddija 
lill-MSDEC biex tinħareġ sejħa għall-offerti fis sena 2016.  

Floriana: Estensjoni ta’ l-uffiċini tal-Home Affairs (Security Services) (MHAS) 

Dan ser jinvolvi l-bini ta’ sular fuq il-bini ezistenti tal-Home Affairs li jinsab ħdejn l-entratura 
ta’ wara tad-Depot tal-Pulizija.  Is-sular il-ġdid se jkollu kejl superfiċjali ta’ ċirka 500 metru 
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kwadru u se jakkomoda numru ta’ uffiċini u faċilitajiet ohra kumplimentari.  L-applikazzjoni ta’ 
l-iżvilupp intefgħet f’Settembru 2015 u l-bini hu mistenni li jibda sa nofs is-sena 2016. 

Marsa: Irranġar tal-partijiet komuni u installazzjoni ta’ lift/stair lift fil-blokk amministrattiv 

prinċipali tad-Dipartiment għar-Regolazzjoni Veterinarja u Saħħa tal-Pjanti (MSDEC) 

Dan ser jinvolvi irrangar fil-blokk amministrattiv sabiex ikun kompletament aċċessibli għall-
persuni b’diżabilita.  Se jsiru tibdiliet strutturali fil-partijiet komuni kemm fuq ġewwa kif ukoll 
fuq barra u se jinbidlu l-livelli tal-art fil pjan terran.  Meta jitlestew dawn ix-xogħlijiet jiġu 
installati lift fuq ġewwa u stair lift barra l-binja.  L-applikazzjoni tal-Mepa li tkopri dan il-proġett 
ġiet approvata f’Diċembru tal-2015.  Se jinħarġu talbiet għall-offerti minn kuntratturi privati fil-
bidu tal-2016 u x-xogħol mistenni li jinbeda f’nofs l-2016. 

Marsa: Bini ta’ sulari ġodda fil-blokki amministrattivi tad- Dipartiment għar-
Regolazzjoni Veterinarja u Saħħa tal-Pjanti (MSDEC) 

Dan ser jinvolvi l-bini ta’ sular ġdid fuq il-blokk amministrattiv prinċipali u żewġ sulari fuq il-
blokk ta’ maġenbu.  Sar survey tas-sit lejn l-ahhar tal-2015 u l-pjanti preliminari mistenni li 
jitlestew fil-bidu tal-2016.  Wara li tiġi sottomessa u approvata applikazzjoni l-MEPA u 
johorgu sejħiet għall-offerti, huwa mistenni li x-xogħol jibda għall-bidu tal-2017 

Mdina: Restawr u tisħiħ tal-Casino Notabile, Mdina (MJCL) 
 
Dan ser jinvolvi disinn biex jistabbilizza il-pedamenti ta’ bini antik li inbena daqs 125 sena ilu.  
Id-disinn jinkludi ‘micropiles’ u ankri ‘prestressed’ biex ijrażżnu l-pedamenti eżistenti.  Il-
Casino Notabile kien komplut fl-1887 u nbena minn nobbli li joqogħdu fl-Imdina u kien jintuża 
bħala post għal-laqgħat soċjali tagħhom.  Għal dan il-għan ikkummissjonaw lil Paulson 
Webster, l-inġinier ċivili tal-Opera House fil-Belt Valletta biex iwettaq ix-xogħlijiet.  Ix-
xogħlijiet se jibdew fl-2016. 
 
Pieta:  Irranġar ta’ propjeta’ għall- IAID fi Triq Sa Maison (MHAS) 

Dan ser jinvolvi l-irranġar ta’ bini bi tliet sulari u kantina biex isir uffiċċini għall-IAID.  Il-bini 
imur lura għall-żmien l-Ingliżi u ġie użat għal ħafna affarijiet.  Dan il-bini għandu struttura tal-
ħadid li żżomm is-soqfa tal-konkos.  Il-kantina ġiet diżinfettata u mnaddfa.  Saret spezzjoni 
strutturali  filwaqt li ġew imħejjija l-pjanti u ġiet sottomessa l-applikazzjoni tal-MEPA.  Il-
mistoqsijiet tal-MEPA ġew imwieġba.  Tender biex jiġi mħejji fire report ġie ippubblikat, 
ingħata u r-rapport wasal għandna.  Il-pjanti strutturali u skedi ta’ l-aperturi ġew imħejjija.  
Pjanti tas-servizzi tal-elettriku u tas-servizzi mekkaniċi kif ukoll pjanti dettaljati u 
‘specifications’qed jiġu ippreparati biex jinħareġ tender ‘turnkey’(li jinkludi xogħlijiet ċivili, 
servizzi u ‘finishes’) matul l-2016. 

Santa Venera:  Bini ta’ ċentru tat-tifi tan-nar għad-Dipartiment tal-protezzjoni Ċivili. 

(MHAS) 

Dan ser jinvolvi l-bini ta’ċentru tat-tifi tan-nar li ser jikkonsisti f’garaxx kbir għall- vetturi tat-tifi tan-

nar, postijiet fejn issir il-manutenzjoni, uffiċini, kamra għall-lectures, kmamar għall-istaff u ġibjun 

taħt l-art  fejn jinħażen l-ilma tax-xita.  Quddiem il-bini ser ikun hemm wesgħa miftuħa għall-

vetturi tat-tifi tan-nar.   Il-pjanti ġew ippreparati u l-applikazzjoni tal-MEPA ġiet sottomessa.  Ġew 

imwiegba ukoll il-mistoqsijiet kollha tal-MEPA.  Tender għhall-konsulenza strutturali u siżmika 

ġiet ippubblikata u ingħatat.  Il-konsulenti ħejjew l-ispeċifikazzjonjiet għat-tender tal-

investigazzjoni ġeoteknika tas-sit li ser tiġi ippubblikata matul l-2016. 

 
Perit Anton Camilleri         

Direttur (Disinn tal-Proġetti u Inġinerija) 
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Direttorat tal-Manifattura u Servizzi 
 

Id-Direttorat tal-Manifattura u Servizzi (MSD), fi ħdan id-Dipartiment tax-Xogħlijiet u l-

Infrastruttura, jagħmel xogħlijiet ta’ inġinerija, manifattura, tiswijiet u manutenzjoni fid-diversi 

Ministeri, Dipartimenti u entitajiet Governattivi.  Id-Direttorat jinkorpora fih numru ta’ 

sezzjonijiet imqassmin f’żewg fergħat.  Is-sezzjonijiet tal-mastrudaxxi, metall, plumbing, 

elettriku, traffic lights, aluminju, funtani, lifts u air conditioners, u l-koperattiva tat-tabelli u 

sinjali, il-Koptasin, jinsabu fil-fergħa tal-Marsa filwaqt li s-sezzjonijiet tal-vetturi żgħar, vetturi 

kbar, heavy plant, auto electricians u l-miscellaneous qegħdin fil-fergħa ta’ Kordin.  Matul l-

2015 ġew imwaqqfa żewġ sezzjonijiet ġodda, tal-Belisha u tal-Manutenzjoni, fil-fergħa tal-

Marsa. 

IL-FERGĦA TAL-MARSA 

Fil-fergħa tal-MSD fil-Marsa jiġu ipprovduti servizzi tekniċi f’xogħlijiet varji għal diversi 

proġetti ta’ tisbiħ li jkun qed jagħmel il-Ministeru, kif ukoll issir manifattura ta’ prodotti ġodda u 

jingħata servizz ta’ manutenzjoni lil dipartimenti u entitajiet kemm fil-Ministeru għat-Trasport 

u l-Infrastruttura u anke f’Ministeri oħrajn. 

In-numru ta’ jobs ġodda miftuħa matul l-2015 għas-sezzjonijiet kollha kien 530, filwaqt li 

matul l-istess perjodu ngħalqu 504.  Job jibqa’ jitqies bħala miftuħ sakemm ix-xogħol mitlub 

jitlesta, jinġabru d-dokumenti kollha relatati u wara li jiġu verifikati ikun jista’ jingħalaq. In-

numru ta’ jobs miftuħa u magħluqa għal kull sezzjoni matul is-sena kien kif muri fit-tabella. 

Sezzjoni Jobs miftuħa Jobs magħluqa 

Mastrudaxxi 90 120 

Aluminju 56 43 

Metall 103 102 

Air Conditioners 78 97 

Lifts 17 2 

Elettriku 84 91 

Plumbing 45 48 

Funtani 38 0 

Traffic Lights 17 1 

Belisha Lights 2 0 

Total 530 504 
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Is-sezzjoni tal-Mastrudaxxi 

Fis-sezzjoni tal-mastrudaxxi minnbarra t-tkomplija tal-manutenzjoni tal-aperturi fil-Palazz il-

Belt Valletta, sar ħafna xogħol ta’ manutenzjoni fuq l-aperturi tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-

Verifika, fl-isptar San Luqa u f’diversi Ministeri fosthom l-Uffiċċju tal-Prim Ministru, Tat-

Trasport u l-Infrastruttura, tat-Turiżmu, tal-Finanzi u fil-Ministeru tal-Affarijiet Barranin, kif 

ukoll f’entitajiet governattivi  oħra.  Saret manutenzjoni  fuq diversi  bankijiet f’diversi kunsilli 

lokali fosthom dawk taż-Żurrieq, Santa Luċija, Ħaż-Żabbar, is-Swieqi, l-Isla, Bormla u l-Belt 

Valletta.  Sar ukoll xogħol ta’ manutenzjoni fuq il-kiosk tal-ġnien tal-Imtarfa. Saret 

manutenzjoni tal-aperturi f’diversi knejjes fil-Belt Valletta, fosthom dawk ta’ San Ġakbu, San 

Duminku, tal-Ġiżwiti u fil-Konkatidral ta’ San Ġwann.  Sar ukoll xogħol fil-knisja ta’ Bormla. 

Saru mill-ġdid il-qlugħ tal-mitħna tax-Xarolla wara li dawn tkissru bil-maltemp. Saru  gallarijiet 

ġodda għall-Awtorita’ tad-Djar fil-Belt Valletta.  Għall-istess Awtorita’ saru aperturi f’binja fl-

Imtarfa.  Sar xogħol fil-ġnien ta’ Kennedy Grove, kif ukoll f’Ta’ Qali. 

Is-Sezzjoni tal-Aluminju 

Is-sezzjoni tal-aluminju timmanifattura aperturi tal-aluminju, kif ukoll partitions u suffetti tal-

gypsum.  

Matul din is-sena, is-sezzjoni tal-Aluminju għamlet ħafna xogħlijiet ta’ partitions u suffetti 

f’diversi uffiċini u Ministeri governattivi, fi Project House, fiċ-Ċentri  tas-Saħħa, fl-Għammieri, 

fid-djar tal-anzjani  tal-Imsida u l-Furjana, u f’diversi binjiet tal-Awtorita’ tad-Djar, fl-ufficcju tal-

MEUSAC fil-Belt Valletta, kif ukoll fl-ATC Gym Block f’Hal-Far. 

Is-Sezzjoni tal-Metall 

Il-proġetti l-kbar li fihom is-sezzjoni tat il-kontribut tagħha fl-2015 jinkludu, it-tisbiħ tal-ponta 

tal-Fekruna ġewwa San Pawl il-Baħar, liema xogħlijiet għadhom għaddejjin, it-tisbiħ ta’ Vjal 

il-Labour f’Ħaż-Żabbar, tiswijiet fuq iz-zuntier tal-knisja parrokkjali tal-Gudja, tiswijiet fuq iz-

zuntier tal-knisja ta’ San Girgor f’tas-Sliema u xogħlijiet ta’ tisbiħ fi Pjazza Kastilja fosthom it-

tqegħid mill-ġdid tal-monumenti. 

Wieħed irid isemmi wkoll id-diversi servizzi li pprovdew is-seżżjoni tal-metall fl-okkażjonijiet 

taż-żjarat statali li saru matul is-sena kif ukoll ċerimonji uffiċċjali tal-festi pubbliċi u 

okkażżjonijiet oħrajn li ttellgħu fil-Belt, fosthom il-Valletta Summit u ċ-CHOGM. 

Is-Sezzjoni tal-Plumbing 

Fost ix-xogħlijiet li twettqu minn din is-sezzjoni nsibu xogħol ta’ chain link fence fid-Dikkiena 

ta’ Wied iż-Żurrieq, kif ukoll xogħol ieħor ta’ plumbing fuq diversi proġetti ta’ tal-Ministeru. 

Is-Sezzjoni tal-Funtani 

Fl-2015 twettqu xogħlijiet ta’ tiswija u manutenzjoni fuq numru mdaqqas ta’ funtani f’diversi 

lokalitajiet f’ Malta. 

Is-Sezzjoni tal-Air Conditioners 

Is-sezzjoni tal-Air Conditioners tagħti servizz ta’ tiswija u manutenzjoni lil madwar 1,200 air 

conditioner tat-tip split Unit f’uffiċini Governattivi, Ċentri tas-Saħħa u Djar tal-Anzjani.  Matul 

l-2015 id-domanda għal tiswijiet kienet qawwija ħafna iżjed mis-snin ta’ qabel, dan dovut 
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għal fatt li s-sħana kienet persistenti u qawwija fix-xhur tas-sajf.  Matul il-kumplament tas-

sena, meta t-talba għal-tiswijiet tonqos, is-sezzjoni tiffoka iżjed fuq il-manutenzjoni tal-istess 

apparat. 

Globalment matul is-sena li għaddiet kien hemm madwar 1,300 talba lil din is-sezzjoni li 

minbarra tiswijiet u manutenzjoni jinkludu l-iżmantellar ta’ air conditioners qodma għall-

iskrapp u t-twaħħil ta’ oħrajn li jkunu nqalgħu għal skop ta’ tisbiħ. 

Is-Sezzjoni tal-Lifts 

Is-sezzjoni tal-Lifts tagħmel tiswijiet u manutenzjoni lil madwar 15-il lift tal-passiġġieri jew tat- 

tagħbija u anke hoists f’diversi Dipartimenti tal-Gvern.  Jiġi offrut ukoll servizz ta’ emerġenza, 

biex jinħarġu n-nies li jkun nqabdu ġo xi lift. 

Fl-2015 dis-sezzjoni kellha madwar 100 sejħa għal tiswijiet u manutenzjoni kif ukoll assistiet 

lil Authorised Conformity Assessment Body (ACAB) waqt l-ispezzjonijiet li saru fuq il-lifts 

imsemmija.  

Is-Sezzjoni tal-Elettriku 

 Is-sezzjoni kienet involuta fil-manutenzjoni ta’ stallazzjonijiet tal-elettriku f’diversi 
Dipartimenti tal-Gvern u postijiet pubbliċi. 
 

 Matul l-2015 is-Sezzjoni tal-Elettriku kienet involuta fix-xogħlijiet sussegwenti: 
 

 Installazzjonijiet ġodda tal-elettriku fil-Playing Fields u Klabb tal-boċċi l-Isla, f’Palazzo 

Spinola, mal-faċċata tal-Knisja ta’ San Girgor, fl-Underpass ta’ Santa Venera, fiċ-Ċentru 

tal-Annimali tal-SPCA, fil-Ġnien Madonna tal-Ġilju, l-Qrendi u fil-parking tal-Pixkerija l-

ġdida fil-Marsa. 

 Inbdiet ukoll l-istallazjoni ġdida għal floodlights fil-foss tal-Imdina, kif ukoll dik tal-ponta 

tal-Fekruna, San Pawl il-Baħar.  

 Saret manutenzjoni fuq il-water jet ta’ Buġibba, kemm fuq il-water jet innifsu kif ukoll il-

kamra u l-apparat li jissuplixxi d-dawl. Inxtara cable ġdid biex inbidel l-antik li kien fi stat 

ħażin u ta’ periklu. 

 Tlesta l-proġett ta’ Triq il-Labour, Ħaż-Żabbar, fejn sar dawl totalment ġdid (madwar 60 

arblu) bl-LED’s għal aktar effiċjenza. 

 Tmexxiet il-kamra ta’ l-elettriku li tissuplixxi il-makkinarju fil-barriera tar-Robba għal kamra 

ġdida, bi switchgear ġdid. 

 Sar festun ġdid bl-LED’s mal-bajja tal-Għadira. Saret ukoll manuntenzjoni fuq l-arbli tal-

Pjazza ta’ Kastilja. 

 Saret ukoll manutenzjoni fuq dwal ezistenti: Vjal de Paule, Ħal Balzan; ix-xatt tax-

Xgħajra; Tal-Pilar, Melita Street, il-Palazz, Pjazza Kastilja, Pjazza San Ġorġ, Triq ir-

Repubblika, fil-Belt Valletta; Triq Sant’Anna, il-funtana ta’ ħdejn l-Iljun, Commonwealth 

Air Forces Memorial, il-Furjana; il-Foss, il-Katidral, l-Imdina; l-Akwadott, Santa Venera; 

ix-Xatt, Ġnien fil-Balluta, Triq Bisazza, Triq Paceville, Qui Si Sana, Baystreet, San Ġiljan 
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u tas-Sliema; il-Monument tal-Ħelsien, il-Birgu; ix-Xatt ta’ Ta’ Xbiex; Dawret il-Gżejjer, 

San Pawl il-Baħar; u Misraħ il-Bajja, Buġibba. 

Is-Sezzjoni tat-Traffic Lights 

Din is-sezzjoni tieħu ħsieb it-tiswija u l-manutenzjoni ta’ numru kbir ta’ Traffic u Pelican 

Lights madwar Malta, kif ukoll l-istallazzjoni ta’ oħrajn ġodda.  

Matul l-2015 twaħħlu erba’ traffic lights ġodda: f’Ħ’Attard, Birżebbuġa, Buġibba u r-Rabat. 

Ma’ dawn twaħħlu ukoll disa’ Pelican Lights ġodda. 

Is-Sezzjoni tal-Belisha Lights 

Din is-sezzjoni ġiet imwaqffa matul is-sena li għaddiet u hija magħmula mill-ex ħaddiema tal-

Enemalta, preżentement Energy Resources Limited (ERL). 

Fl-2015 saret manutenzjoni fuq Belisha Lights f’dawn il-postijiet: Birkirkara, il-Birgu, Bormla, 

Birżebbuġa, Marsascala, u l-Kalkara.  Inżebgħu ukoll ammont ta’ arbli f’dawn il-lokalitajiet u 

oħrajn. 

IL-FERGĦA TA’ KORDIN 

Sezzjoni tal-Garaxx 

 
Il-Garaxx ta’ Kordin (MSD) jieħu ħsieb il-manutenzjoni u t-tiswijiet tal-vetturi tal-Gvern. Il-

Garaxx, bir-riżorsi disponibbli,  kompla jagħti servizz b’mod iffukat, il-hin kollu attent ghall-

prijoritajiet tal-mument. 

Bil-mod il-mod, iddaħħlu prattici tax-xogħol aħjar biex tiżdied il produttivita’ fid-dawl ta’ dawn 

ic-cirkostanzi.  Il-flessibilta’ kif ukoll il multitasking saru aktar importanti.  Qed isir ukoll aktar 

subcontracting fejn ikun hemm bżonn. 

Matul din is-sena, il-Garaxx kellu  1980 talba ghall-assistenza, mqassma kif gej: 

 

Sezzjoni Numru ta’ Talbiet 

Electrical 400 

Vetturi kbar 434 

Inġenji kbar 282 

Vetturi zgħar 357 

Tellara, Żebgħa, eċċ 507 

Total 1980 
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 L-akbar klijent kien id-Direttorat  għat-Tindif.  Is-sejħiet kienu jvarjaw minn xogħol ta’ ftit 

siegħat għal xogħol ta’ reviżjoni kompleta ta’ makkinarju li kellu bzonn mijiet ta’ siegħat 

xogħol.  Il-maġġor parti tax-xogħol sar fil-garaxx  ta’ Kordin iżda kien hemm każijiet fejn ix-

xogħol kellu jsir fuq il-post. 

Vetturi li kellhom bżonn iċ-ċertifikat tal-VRT matul is-sena 2015 gew ippreparati għat-test.  

Dawn jinkludu 55 trakk  (trakkijiet tal-ġarr, road sweepers, vetturi tal-ġbir tal-iskart u bowsers 

tal-ilma), 25  mpjant (gafef, dumpers u fork-lifts) u 70 vetturi żgħar (karozzi u vannijiet). 

Minbarra dawn il-vetturi, ħafna oħra li ma kienx imisshom il-VRT fl-2015, kienu msewwija u 

miżmuma fi stat tajjeb. 

Saru wkoll proġetti speċifiċi biex inġenji li kienu ilhom bil-problemi jerġgħu jidħlu lura fuq il-

lant.  Fost dawn kien hemm road sweeper, trakkijiet u refuse collection vehicle.  Billi r-riżultati 

kienu nkoraġġanti, qed jiġi ppjanat li din l-inizzjattava tiġi estiża għal inġenji oħra, dejjem 

meta jkun jagħmel sens finanzjarju. 

Ingħatat aktar attenzjoni fix-xiri biex jiġu evitati cost overruns, waqt li jkun hemm osservanza 

aktar stretta tar-regolamenti finanzjarji.  Inħargu numru ta’ period contracts biex ix-xiri jsir 

aħjar. 

Il-garaxx kompla jassisti fl-akkwist u l-kummissjonar ta’ vetturi meħtiega għall-Proġett 

Nazzjonali tat-Taffija tal-Għargħar (NFRP). Dawn jinkludu trakkijiet, gafef, trakk armat bl-

lifting arm, kif ukoll bowser għat-tindif tal-gullies. 

L-Operat tal-Vetturi u l-Impjant 

Is-Sezzjoni tal-Operat tal-Vetturi u l-Impjant tqassam il-vetturi u makkinarju lid-direttorati fuq 

il-lantijiet ta’ xogħol, skond in-natura u l-bżonnijiet tax-xogħol. Dan isir b’mod effiċjenti 

b’koordinament bejn is-sezzjonijiet involuti. 

Din is-Sezzjoni tieħu ħsieb li tikri karozzi għall-użu tal-uffiċċjali. Dan isir b’kuntratti permezz 

ta’ tender sabiex jinkisbu l-aħjar prezzijiet. Barra minn hekk, tikri ukoll makkinarju għax-

xogħlijiet differenti, bħal gafef u krejnijiet. 

Fis-Sezzjoni hemm surveyor li jispezzjona ħsarat ta’ vetturi f’każ ta’ aċċidenti tat-traffiku. Dan 

is-servizz hu offrut ukoll lill-Ministeri oħra f’każ ta’ ħsarat fuq vetturi tagħhom. 

Din is-Sezzjoni tieħu ħsieb ukoll it-tqassim tal-fjuwil lill-Ministeru tagħna, u tieħu ħsieb l-

inventarju tal-vetturi u l-makkinarju.  Hu ppjanat li tiddaħħal sistema awtomatika li żżomm l-

ammont ta’ karburant li jingħata lil vetturi, u li l-vetturi ikunu identifikati b’mod elettroniku. 

B’hekk il-fjuwil jingħata biss lill-vetturi awtorizzati. 

Tqassim ta’ karburant u fuwels 

It-tqassim tal-fjuwil isir permezz tal-pompa li d-Direttorat għandu f’Kordin. Din isservi lill-

Ministeru tagħna u lil xi Ministeri oħra. Il-fjuwil jitqassam ukoll permezz ta’ bowser lill-inġenji 

fuq il-lantijiet tax-xogħol.  It-tabella turi l-ammont ta’ fjuwil li tqassam matul l-2015 mill-pompa 

ta’  Kordin. 

Tip Ammont (litri) Nefqa 
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Petrol bla ċomb 184,849 €255,157 

Diżil 752,438 €944,970 

Bio Diżil 6,658 €8,386 

Total 943944 €1,208,514 

 

Dawn l-ammonti jinkludu l-fjuwil imqassam lill-Wasteserv u l-Forzi Armati.  

 

Tenders 

L-amministrazzzjoni tal-Garaxx toħroġ sejħiet għal xiri ta’ vetturi u makkinarju, kif ukoll għall-

‘spare parts’ li jintużaw fit-tiswijiet tal-vetturi. 

Vetturi li nxtraw matul is-sena 2015 jinkludu: 

Panel van € 21,673 

Pick-up truck € 25,500 

Jetting / suction bowser   € 184,964 

 

Emanuel Bezzina 

Direttur (Manifattura u Servizzi) 
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DIRETTORAT TAL – IMPLEMENTAZZJONI TAL - 

PROGETTI 
Id-Direttorat kien involut fit-twettiq ta’ diversi proġetti matul l-2015. 

PROĠETTI EWLENIN LI BDEW FL-2015: 

Progett ta’ tisbiħ fuq Daħlet il-Fekruna, fis-sit fejn qabel kien jinsab il–Fekruna 

Restaurant 

L-iskop tal-proġett huwa li tissebbaħ medda art mitluqa li qabel kienet okkupata mill–

‘Fekruna Restaurant’ filwaqt li jitjieb l-aċċess pubbliku għax-xatt.  Ix–xogħlijiet li issa waslu fil-

fażi finali tagħhom seħħew kemm man-naħa ta’ fuq tul Triq il–Fekruna, kif ukoll mal-livell tal-

moll li ġie sinifikatament imtejjeb fejn, wara li tħejja kanal li hu aktar minn tlett metri wiesgħa, 

numru ta’ ġebel tal-qawwi ta’ daqs konsiderevoli ġie mqiegħed sabiex iservi ta’ tranżizzjoni 

adattata bejn il-moll u l –medda ta’ ħamrija agrikola li ġiet imqiegħda sabiex ikunu jistgħu 

jithawlu  pjanti endemiċi, siġar u arbuxelli li jwasslu sat-triq hawn imsemmija. Din it-triq ġiet 

imtejba b’passaġġ pedonali, b’pavimenar ġdid u dwal dekorattivi.  Barra minn hekk, l-aċċess 

għax-xatt ġie imtejjeb drastikament biex jippermetti aċċess aktar sikur għall-għawwiema fejn 

qed jiġi installat railing tal-metall tul–passaġġi li jagħtu fuq veduti tal-bajja.  Fuq il-parti ta’ 

isfel tas-sit, kien hemm ukoll diversi fdalijiet ta’ servizzi bla użu li tnehhew. 

Xoghol fil-Klabb tar-Regatta fil-Kalkara 

Tlesta xogħol ta’ restawr tal-ħitan u t-trollijiet fil-Klabb tar-Regatta fil-Kalkara.  Inħarġet ukoll 

tender għal struttura tal-ħadid sabiex jinħoloq livell ġdid fejn jista’ jsir gym għall-użu tal-

membri tal-Klabb, kif ukoll toilets u showers ġodda.  Il-proġett jinkludi wkoll xogħlijiet oħra 

fosthom bdil ta’ saqaf tal-konkos eżistenti, bini ta’ ħitan tal-bricks, ir-restawr tal-bieb il-

prinċipali tal-injam, tieqa ġdida tal-injam fuq il-faċċata, bibien ta’ġewwa, xogħol ta’ elettriku, 

ilma, ventilazzjoni mekkanizzata u xogħol ta’ madum. 

Dawn ix-xogħlijiet inbdew u l-proġett huwa maħsub li jitlesta sal-aħħar ta’ Ġunju 2016. 

Xogħlijiet fiċ-Ċentru ta’ Taħriġ għall-Adulti f’Ħal-Far 

Qed isiru diversi xogħlijiet fiċ-Ċentru ta’ Taħriġ għall-Adulti f’Ħal-Far.  Tlestew xogħlijiet fuq 

barra li jinkludu xogħol ta’ tisbiħ, xogħol ta’ madum, railing tal-ħadid u tiswija ta’ membrane.  

Qed isiru wkoll xogħlijiet fuq ġewwa li jinkludu bini ta’ xi ħitan,ftuħ u gheluq ta’ aperturi, 

xogħol ta’ ilma u elettriku, bdil ta’ twieqi u bibien tal-aluminium kif ukoll toilets u showers 

ġodda għal persuni bi bżonnijiet speċjali. 

PROĠETTI LI TLESTEW TUL IS-SENA 2015 

Xogħlijiet ta’ manutenzjoni fuq il-Promenades ta’ Buġibba u l-Qawra 

Sar proġett konġunt bejn il–Ministeru tat-Turiżmu u l-Ministeru dwar it-Trasport u l- 

Infrastruttura fejn tul konsiderevoli ta’ railings tal-metall li kienu fi stat ħażin minħabba l-effetti 

tal-baħar, ġie maqlugħ u ittrattat bi proċeduri speċjalizzati qabel ma’ reġa tqiegħed fuq il-

post.  Dan minbarra x-xoghol kontinwu ta’ manutenzjoni li jsir  fuq ir-railings tal-metall 

flimkien mas-sottobank u l-bollards. 
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Proġett ta’ titjib fuq il-bandli Ta’ Ġiorni 

Dawn reġgħu infetħu għat-tgawdija tal-pubbliku wara li saru xogħlijiet estensivi li jinkludu 

żebgħa u konsolidament tal-ħadid u ċ-ċint li jagħlaq il-perimetru tas-sit u tiswijiet tal- 

bankijiet.  Inbidlu ukoll il-bandli u materjal rikreattiv mitluq u mkisser b’materjal rikreattiv 

modern u sikur, inkluż tibdil ta’ partijiet mill-madum ta’ sigurta li hemm fiż-żoni ta’ 

rikreazzjoni. 

Istitut tas-Sorijiet Ursolini-Rabat 

Wara li iġġarraf parti mill-ħajt ta’ mat-triq ta’ dan il-post, irriżulta li parti konsiderevoli mill-

istruttura kellha tinbidel għaliex kienet tinsab fi stat perikoluz.  Għaldaqstant saru xogħlijiet li 

kienu jinkludu iffurmar tal-partijiet perikolanti b’ħadid u konkos kif titlob is-sengħa u 

installazzjoni ta’ dawn il-partijiet fuq il-post ikkoncernat.  Meta tlesta x-xogħol ta’ kostruzzjoni, 

saru xogħlijiet ta’ kisi u zebgħa b’tali mod li l-ħajt kollu jkun protett. 

Tisbiħ f’żona minn Triq Rikkardu Taylor, Bormla 

Ix-xogħol kien jinkludi pavimentar b’materjal tal-qawwi kif ukoll gres, formazzjoni ta’ żoni fejn 

jitħawlu il-pjanti kif ukoll għall-ipparkjar ta’ vetturi u installazzjoni ta’ dawl dekorattiv u 

bankijiet. 

Tisbiħ ta’ parti minn Triq Alessandra, Bormla 

Proġett ta’ tisbiħ li kien jinkludi bini ta’ bankina kif ukoll żoni li jippermettu ipparkjar ta’ vetturi 

tul it-triq. 

Triq Tal-Merħla, Ta’ Ġiordajna, Mtaħleb 

Triq rurali b’tul ta aktar minn erba’ mitt metru li kienet fi stat ħażin ħafna ġiet imtejba bi 

tqegħid ta’ konkos kif ukoll xibka tal-ħadid fejn kien neċessarju. 

Aċċess ġdid għall-Belvedere ta’ Blue Grotto f’Wied iż-Żurrieq 

Ingħalaq l-aċċess oriġinali għall-Belvedere ta’ Blue Grotto f’Wied iż-Zurrieq minħabba riskju 

ta’ periklu peress li l-blat ta’ taħt il-Belvedere qed juri sinjali ta’ deterjorazzjoni.  Inbena ukoll 

taraġ ġdid bil-ġebel tal-qawwi biex jagħti aċċess għall-parti tal-Belvedere fejn m’hemmx 

periklu.  Twaħħlu ukoll tabelli fuq il-post biex jinfurmaw lill-pubbliku f’dan ir-rigward. 

Xogħlijiet ta’ tisbiħ fi Ġnien Madonna tal-Ġilju, Mqabba 

Saru diversi xogħlijiet ta’ tisbiħ f’dan il-ġnien, fosthom twaqqigħ ta’ ħitan eżistenti mad-dawra 

tal-ġnien u bollards tal-konkos u bini mill-ġdid ta’ħitan bil-ġebel tal-franka.  Sar ukoll xogħol 

ta’ dawl ġdid u ġew installati lampi ġodda fil-ħitan.  Dan ix-xogħol huwa parti minn xogħlijiet 

oħra li għandhom jitkomplew fl-2016. 

Xogħlijiet fil-foss ta’ San Ġakbu fil-Belt Valletta 

Saru xogħlijiet ta’ tisbiħ biex żona tal-foss li kienet mitluqa setgħet tintuża bħala parkeġġ 

temporanju.  Saret ukoll pjattaforma tal-konkos biex isservi bħala bażi għal taraġ biex 

jinħoloq aċċess dirett mill-foss għal ġol-Belt Valletta.  Ġew installati ukoll katusi mas-swar 

biex jiġbru l-ilma tax-xita. 
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Bdil ta’ railing f’Wied ż-Żurrieq 

Ġiet installata railing ġdida tal-ħadid mat-tul tat-taraġ li jwassal għal ħdejn il-baħar f’Wied iż-

Żurrieq.  Ir-railing ġiet iddisinjata b’mod li toffri aktar sigurta’ għall-persuni li jużaw l-istess 

tarag. 

Tisbiħ ta’ toroq f’Bormla 

Parti min Triq Guliermu, parti min Triq Dwardu u parti minn Triq Matty Grima ġew 

pavimentati mill-ġdid.  Dawn it-toroq ġew pavimentati b’ċangatura tal-qawwi. Triq Matty 

Grima kienet tikkonsisti f’żewġ partijiet, li kienu pjazzetta żgħira u sqaq.  Il-pavimentar antik 

inqala kollu, tnaddaf sew u reġa’ġie mqiegħed f’dan l-isqaq.  Fil-pjazzetta tqiegħed il-

pavimentar ġdid. Fit-tliet toroq inbidel is-servizz ta’ l-ilma, issewwiet is-sistema tad-drenaġġ 

(fejn kien hemm bzonn), u saret sodda tal-konkos.  Fi Triq Matty Grima issewwiet ukoll is-

sistema tal-ilma tax-xita.  Parti minn dawn ix-xogħlijiet kienu finanzjati mill-Urban 

Improvement Funds (UIF). B’kollox tqiegħdu mas-680 metru kwadru ta’ pavimentar. Dan ix-

xogħol tlesta fl-aħħar ta’ Awissu.  Ix-xoghol tal-pavimentar sar min kuntrattur privat wara 

sejħa għall-offerti.  Il-bqija tax-xogħol sar mill-ħaddiema tad-Direttorat tal-Implimentazzjoni 

tal-Proġetti. 

Binja tal-Protezzjoni Ċivili, Kordin 

Sar waterproofing ġdid fuq is-saqaf tal- binja tal-Protezzjoni ĊCivili f’Kordin. Dan ix-xogħol sar 
minn-kuntrattur privat wara li saret sejħa għal-offerti. 

Klabb tar-Regatta, Bormla 

Sar xogħol ta’ alterazzjonijiet fil-klabb tar-Regatta ta’ Bormla. Dan ix-xoghol sar min kuntrattur 
privat wara sejħa għall-offerti.  

Xogħol ta’ tisbiħ fi Triq tal-Labour, Zabbar 

 
Il-bankina eżistenti li testendi min Triq il-Kunsill tal-Ewropa sa ħdejn il-pompa tal-petrol, 

tintuża ħafna mil-pubbliku peress li tgħaqqad il-Fgura u Ħaż-Zabbar mal-Kottonera. Peress li 

din il-bankina kienet fi stat ħażin ħafna inħasset il-ħtieġa li din il-bankina issir mill-ġdid. 

Ix-xogħol ta’ tisbiħ kien jinkludi tiswija tal-ħajt ta’ l-ilqugħ, tneħħija tal-ħajt tal-ġebel eżistenti, 

tqegħid ta’ sodda tal-konkos u sottobank tal-konkos, tqegħid ta’ ducts għal servizzi ġodda, 

pavimentar ġdid, installazzjoni ta’ lampi ġodda, railing tal-ħadid iggalvaniżżat, installazjoni ta’ 

litter bins ġodda, bankijiet ta’l-injam ġodda, sistema ta’ irrigazzjoni ġdida u thawlu siġar tal-

oleander u arbuxelli ġodda.  It-tul ta’ din il-bankina kien madwar 680 metru. Il-materjal li 

ntuża għall-pavimentar kien porfido.  Dan ix-xogħol ġie jiswa madwar €540,000 u dam sejjer 

madwar ħames xhur.  

Bini ta’ maħżen fi Triq Luigi Pisani, Kalkara 

Wara li ħarġu l-permessi tal-MEPA, inbena maħżen għall-użu tal-kunsill lokali tal-Kalkara. Dan 
ix-xogħol sar mill-ħaddiema tad-Direttorat tal-Implimentazzjoni tal-Proġetti. 
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Xogħlijiet oħra 

 Wiċċ ġdid tal-konkos fi Sqaq Xrobb l-Għaġin Nru. 3, limiti taż-Zejtun 

 Bdil ta’ travi tal-ħadid fl-entratura tal-Ġnien tal-Kmand fil-Qrendi 

 Bdil ta’ kaptelli tal-konkos mat-tul tal-culverts ġoż-żona industrijali tal-Ħandaq f’Ħal-Qormi 

 Tħaffir ta’ trinka u xogħol ta’ dawl fi Triq il-Wied, Ħal-Qormi 

 Tibdil ta’ saqaf tal-konkos ta’ bus shelter ġo Triq l-Imdina, Ħal-Qormi 

 Xogħol ta’ kisi u żebgħa fil-bini tal-Malta Drag Racing f’Ħal-Far 

 Tiswija ta’ soqfa fid-Dipartiment tat-Taxxi Interni fil-Furjana 

 Tibdil ta’ travu tal-injam fil-Ministeru tal-Affarijiet Barranin 

 Tiswija ta’ ħajt tas-sejjiegħ ġo Triq Valletta, iż-Zurrieq 

 Xogħlijiet fl-entratura tal-iskola tal-mużika Johan Strauss f’Santa Venera 

 Soqfa, manutenzjoni, u surveys ta bini pubbliku fosthom il-Ministeru tal- Finanzi,il-
Ministeru tal- Affarijiet Barranin, il-Berġa ta’ Aragona, Uffiċċji tal-Affarijiet Barranin (Triq 
sa Pawl), id-Dipartiment tal- Kummerċ, Lascaris u l-Bini tal- Pilar. 

 Xogħol fuq trejqa pubblika , Ministeru tal Enerġija u s-Saħħa, Sa Maison. 

 

Sezzjoni tal-Inġinerija. 

Id-Direttorat tal-Implimentazzjoni tal-Proġetti huwa responsabbli, fost affarijiet oħra għall-

manutenzjoni ta’ diversi proġetti li jkunu saru mid-Dipartiment tax-Xogħlijiet u l-Infrastruttura.  

Uħud minn dawn ix-xogħijiet ta’ manutenzjoni jinvolvu ukoll xogħol ta’ inġinerija.  Matul l-

2015 ħadna ħsieb il-manutenzjoni f’diversi lokalitajiet : 

 

 Funtani ta’ Dockhead u Dunes ġol-Baċir Numru 1, Bormla 

 Funtani taz-zuntier tal-Mosta 

 Funtani ta’ Qui-si-Sana, u Triq Bisazza f’Tas-Sliema 

 Funtana ġoċ-Ċentru Ċiviku tas-Swieqi 

 Ġnien Santa Marija ta’ l-Anġli, Baħar iċ-Ċagħaq (Funtana, apparat tal-logħob, sistema 
CCTV u l-ġnien innifsu) 

 L-apparat tat-tisqija u l-ġibjuni li jfornu l-ilma għall-Baċir Numru 1, Bormla 

 Manutenzjoni tal-lifts ta’ l-uffiċini tal-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura il-Furjana 
Ix-xogħlijiet jikkonsistu f’li jiġi segwit sew xogħol li jsir min-nies tal-Gvern u/jew kuntratturi, kif 

ukoll li jinħarġu tenders ġodda skond il-bżonn, sabiex tiġi żgurata kontinwita’ fl-operat.  Barra 

minn dan, matul l-2015, id-Direttorat tal-Implimentazzjoni tal-Proġetti beda xogħol ta’ 

preparamenti biex tinħareġ tender għat-tisbiħ u tisqija ta’ Ġnien il-Palazz ta’ Spinola. 

Nies mid-Direttorat kienu nvoluti wkoll fl-attivitajiet hawn taħt imsemmija : 

 L-akkwist ta’ l-apparat tal-proġett NEPTUM li jsaffi ilma tad-drenaġġ biex jintuża għat-
tisqija ġol-Baċir Numru 1 
 

 Il-proċess tax-xiri permezz ta’ tender ta’ tliet lifts li se jintużaw ġol-Pixkerija l-ġdida fil-
Marsa 
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Progett ta’ Tisbiħ tal-Promenades b’kolloborazzjoni mal-Ministeru tat-Turiżmu 

 

Id-Direttorat tal-Implimentazzjoni tal-Proġetti ta’ kull sena jwettaq xogħol ta’ manutenzjoni fil-

promenades.  L-intervent ta’ manutenzjoni u tisbiħ kienu varji.  Il- promenades ewlenin 

f’pajiżna li gawdew minn dawn ix-xogħlijiet jinkludu dawk ta’ Buġibba , il-Qawra. San Pawl il-

Baħar, ix-Xemxija , l-Għadira, iċ-Ċirkewwa, Għajn-Tuffieħa, il-Ġnejna, is-Sirens, tas-Sliema, 

San Ġiljan, Marsascala, Birżebbuġa, iż-Żurrieq, Il-Qrendi, San Tumas u x-Xgħajra.  

Ix-xogħlijiet fuq dawn il-promenades kienu jikkonsistu ġeneralment f’dawn l-interventi: 

 Tibdil u tiswija ta’ pavimentar fi blokki tal-konkos 

 Tibdil u tiswija ta’ pavimentar tal-konkos 

 Tibdil u tiswija ta’ kurduni tal-konkos 

 Tibjid u tiswija ta’ bankijiet ta’ l-injam 

 Tibjid u tiswija ta’ bus shelters 

 Manutenzjoni, tibdil fejn meħtieġ u żebgħa ta’ railings tal-ħadid 

 Manutenzjoni ta’ pilastri tal-konkos  

 Manutenzjoni u bdil fejn hemm bzonn ta’ bins 

 Bini mill-ġdid u tiswija ta’ rampi li jipprovdu aċċess lill-persuni b’diżabilita 

 Manutenzjoni u fejn kien hemm bżonn bdil ta’ diversi sinjali tat-toroq 

Biex nattiraw investiment fis-settur taż-żejt u l-gass bil-għan li jsir tiftix għar-riżorsi naturali b’mod 
sigur u ambjentalment sostenibbli 
 

Ir-responsabbilitajiet tad-Dipartiment jinkludu l-implimentazzjoni u amministrazzjoni tad-

dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-Produzzjoni tal-Petroleum (Kap. 156), l-Att dwar il-Blata 

Kontinentali (Kap. 535), ir-Regolamenti dwar il-Produzzjoni tal-Petroleum (S.L. 156.01), ir-

Regolamenti dwar il-Blata Kontinentali (S.L. 535.02), ir-Regolamenti dwar Offshore Safety 

(Oil and Gas) (S.L. 156.02) u d-Direttiva tal-EU 94/22/EC fuq il-kundizzjonijiet għall-għoti u l-

użu ta’ awtorizzazzjonijiet għall-prospettar, esplorazzjoni u produzzjoni ta’ idrokarburi.  

 

Perit Pawlu Cini 
Direttur (Implementazzjoni Tal – Progetti) 



70 
 

 

 
 
TIFTIX GĦAŻ-ŻEJT 
 

Matul is-sena 2015, is-settur taż-żejt u l-gass kien dominat minn prezz baxx taż-żejt li naqqas it-

tiftix minn kumpaniji taż-żejt. Madankollu fi Frar ta’ 2015 il-Gvern laħaq ftehim fuq bażi ta’ 

Exploration Study Agreement mal-kumpanija Ratio Malta Limited sabiex isir tiftix fil-Lbiċ ta’ 

Malta. L-istudji tlestew u dalwaqt jibda il-ġbir ta’ informazzjoni sismika. 

 

Matul is-sena il-kumpanija Cairn Energy kompliet bl-istudji tagħha biex tevalwa il-prospetti 

identifikati mill-informazzjoni sismika miġbura fil-2014. Il-kuntratt ta’ Heritage Oil ġie mġedded 

għal sentejn oħra. 

 

Matul is-sena id-Dipartiment ipparteċipa f’diversi fieri u konferenzi internazzjonali sabiex jiġu 

promossi l-opportUnitajiet  għat-tiftix għaż-żejt u l-gass. 

 

 

Legiżlazzjoni 
Inħarġu regolamenti ġodda dwar is-saħħa, is-sigurtà u l-ambjent għal attività offshore li 

jittrasponu d-Direttiva tal-Unjoni Ewropea 2013/30/EU. Fis-sena 2015, inħarġu wkoll regolamenti 

godda dwar il-Blata Kontinentali sabiex jiġu regolati attivitajiet fuq il-blata kontinentali.  

 

 

Database għal informazzjoni Ġeoloġika u Ġeofiżika 
 

Matul il-2015 id-Dipartiment kompla b’din l-inizjattiva u ħafna mill-informazzjoni tal-passat issa 

tinstab maqluba ġewwa database diġitali li ġie żviluppat għal dan l-għan. Ix-xogħol fuq din l-

inizjattiva għadu għaddej.  

 

 

Parteċipazzjoni fil-Proġett EMODnet 
 

L-għan prinċipali ta’ dan il-proġett hu li jippreżenta informazzjoni marittima minn diversi sorsi 

sabiex din l-informazzjoni tkun aċċessibbli għall-pubbliku. Id-Dipartiment qiegħed jipparteċipa 

f’dan il-proġett flimkien ma sitta u tlettin entitá oħra minn tletin pajjiż differenti. Il-biċċa l-kbira tax-

xogħol fuq dan il-proġett tlesta u d-Dipartiment qiegħed fl-aħħar stadju sabiex jikkonkludi l-

kontribut tiegħu fuq dan il-proġett.   

 

Riċerka Xjentifika Marittima 
Id-Dipartiment ħareġ seba’ permessi matul is-sena għal din ir-riċerka. Din ir-riċerka tipprovdi 

informazzjoni ġeo-xjentifika u għalhekk hi mportanti sabiex jiżdied l-għarfien fuq l-ibħra, qiegħ il-

baħar u s-sottoswol madwar Malta.  

Dipartiment għall-Blata Kontinentali  
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Konsultazzjonijiet lill Entitajiet Oħra tal-Gvern 
Id-Dipartiment ipprovda servizz lil diversi dipartimenti u entitajiet tal-Gvern fuq rapporti jew minuti 

ta’ laqgħat sabiex ikun aċċertat li dawn id-dokumenti ma jippreġudikawx id-drittijiet sovrana ta’ 

Malta.  
 
 
ENTITA NAZZJONALI DWAR IŻ-ŻEJT U L-GASS 
 

Id-dipartiment għen sabiex jiġi preparat Business Plan għal din l-entita.  
 
 
EDUKAZZJONI FIL-‘PETROLEUM STUDIES’ 
 

Wara diskussjonijiet bejn id-Dipartiment u l-Universita ta’ Malta twaqqaf programm ta’ studju ġdid 

fil-Petroleum Studies fuq livell ta’ Masters. L-Universita ta’ Malta u l-Ministeru għat-Trasport u 

Infrastruttura permess tad-Dipartiment iffirma ftehim sabiex tingħata għajnuna lill Universita fuq 

dan il-programm ta’ studju. Din l-iniżjattiva ser tgħin sabiex ikun hawn aktar nies imħarrġa fis-

settur taż-żejt u l-gass.  

 

 

Dr Albert Caruana  

Direttur Ġenerali 
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Matul l-2015, Uffiċċju għar-Regolament tal-Bini (BRO) kellu ħidma wiesa’ f’żewġ oqsma; dak tar-
Rendiment tal-Enerġija fil-Bini u tal-Ġestjoni tal-Lantijiet tal-Kostruzzjoni inkluż il-Ħarsien tad-Drittijiet 
ta’ Terzi.  Fl-ambitu tar-Rendiment tal-Enerġija fil-Bini, il-ħidma kopriet: 

Reviżżjoni tal-Avviż Legali 376/2012 

Peress li l-Kummissjoni Ewropeja ma qablitx fuq diversi punti tat-traspożizzjoni tad-Direttiva 
2010/31/UE fil-liġi nazzjonali, l-Uffiċċju għar-Regolament tal-Bini (BRO) kellu jfassal reviżżjoni tal-
Avviż Legali 376/2012.  Din ir-reviżżjoni saret ukoll flimkien mat-tweġibiet li l-BRO ssottometta lill-EU 
Pilot 7361 tal-Kummissjoni Ewropeja. 

Rekwiżiti Minimi tar-Rendiment fl-Użu tal-Energija 

L-Uffiċċju għar-Regolament tal-Bini (BRO) huwa responsabbli sabiex jistabbilixxi r-rekwiżiti minimi tar-
rendiment enerġetiku tal-bini kollu hekk kif meħtieġ u stabbilit mill-UE.  F'konformità mad-Direttiva 
2010/31 ir-Rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija (tfassal mill-ġdid) EPBD, ir-rekwiżiti minimi 
stabbillixxew livelli ta' spiża ottimali.  Wara l-finalizazzjoni fl-studji ta' spiża ottimali, grupp ta' ħidma 
inter-ministerjali twaqqaf biex jipproponi rekwiżiti minimi aġġornati.  Permezz ta’ din il-metodologija l-
Istati Membri, (kull wieħed indipendenti skont il-klima u l-bini ta’ dak il-pajjiż) għandhom jikkalkulaw il-
livell ottimali tar-rekwiżiti minimi tar-rendiment fl-użu tal-enerġija fil-bini.  Dan ifisser li permezz ta’ 
dawn ir-rekwiżiti ġodda nakkwistaw dawn il-benifiċċji: 

1. Li għal konsumatur, jiġifieri dawk li eventwalment jużaw il-bini skont dawn ir-rekwiżiti ġodda, 
jissarraf fl-inqas spejjeż meta tqis flimkien kemm l-ispejjeż tal-bini kif ukoll l-ispejjeż għall-użu 
tiegħu għal perjodu ta’ 30 sena. 

2. Li bini skond dawn ir-rekwiżiti ġodda jagħti kwalita’ ta’ ħajja aħjar lil min jużah minħabba li l-
bini ikun ta’ kwalita’ aħjar, kif ukoll lill-poplu Malti kollu skond prinċipji ġenerali ta’ sostenibbilta’ 
ambjentali. 

3. Dawn ir-rekwiżiti ġodda jgħinu sabiex jintużaw teknoloġiji favur l-ambjent u l-iżvilupp ta’ 
sistemi u materjali effiċjenti fl-użu tal-enerġija f’bini ġdid u dak li jkun rinovat. 

4. Jgħinu wkoll sabiex jikbru l-impjiegi fis-settur tal-kostruzzjoni konnessi ma’ teknoloġija favur l-
ambjent inkluż dik ta’ enerġija rinovabbli. 

Il-proposti minn dan il-grupp ta' ħidma kienu żviluppati f’Dokument F rivedut biex jissostitwixxu l-
Gwida Teknika F, rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-enerġija tar-regolamenti tal-bini, 2006.  Id-
dokument rivedut inħareġ għall-konsultazzjoni inter-ministerjali qabel ma wara dan id-dokument 
inħareġ għall-konsultazzjoni pubblika.  Ir-rejazzjonijiet li daħlu ġew ikkunsidrati u assorbiti 
għaldaqstant dan wassal għad-dokument finali:  Dokument Tekniku F:  Rekwiżiti minimi dwar ir-
Rendiment tal-Energija għall-Bini f'Malta u seta’ jidħol fis-seħħ fl-1 ta 'Jannar 2016.  Ir-rekwiżiti minimi 
l-ġodda daħlu fis-seħħ permezz t' Avviż Legali 434/2015 abbozzat mill-BRO, u tħabbar lill-pubbliku 
ġenerali permezz ta' Avviż tal-Gvern maħruġ mill-BRO. 

Mill-konstatazzjonijiet mill-grupp ta' ħidma inter-ministerjali msemmi hawn fuq, ġie deċiż li għal binjiet li 
mhumiex residenzi barra minn uffiċċji, għandhom jitwettqu studji dettaljati b'tali mod li l-prestazzjoni 
tal-enerġija għall-bini ġdid jistgħu jiġu stabbiliti f'livell xieraq.  F'dan ir-rigward ġew identifikati wieħed u 
għoxrin binja ta' referenza li jirriflettu s-settur tal-kostruzzjoni u bini li ġie mibni reċentement.  Il-
kategoriji ta' bini ta' referenza li ġew identifikati huma bini edukattivi, lukandi, ristoranti, ħwienet, 
kumplessi sportivi u djar għall-anzjani.  Espert estern kien involut sabiex jissorvelja dawn l-istudji li 
jikkonsistu fl-użu ta’ miżuri t'enerġija effiċjenti varji u t-teknoloġiji u l-identifikazzjoni tal-effett tagħhom 

Uffiċċju għar-Regolament tal-Bini (BRO) 

 



73 
 

fuq il-prestazzjoni tal-enerġija ta' dawn il-binjiet.  Is-sejbiet u l-proposti sussegwenti minn dawn l-istudji 
ser ikunu ppubblikati fl-2016. 

Pjan għal Bini b’użu ta’ Kważi Żero Enerġija f’Malta (nZEB) 

Kif spjegat hawn fuq ir-reviżjoni kienet ibbażata fuq il-livell ottimali tar-rekwiżiti minimi tar-rendiment fl-
użu tal-enerġija fil-bini.  Dak kien pass ieħor ‘il quddiem u intermedjarju għal bini iżjed effiċjenti fl-użu 
tal-enerġija skont id-Direttiva 2010/31/EU u t-transpożizzjoni tagħha fl-Avviż Legali Lokali 376/2012. 

Id-dokument jgħin ukoll biex l-industrija tal-kostruzzjoni tkompli taġġorna għaż-żminijiet moderni u 
tissaħħaħ għall-pass li jmiss, jiġifieri bini b’użu ta’ kważi enerġija zero. (nZEB). 

Dan il-Pjan Nazzjonali jkompli jsegwi l-istess Direttiva li kull Stat Membru fl-Unjoni Ewropeja għandu 
jagħmel sabiex il-bini jkun b’użu ta’ kważi enerġija żero, skond il-bini u l-klima tal-pajjiż.  Din hija l-mira 
li jmiss, li Malta għandha tilħaq skond l-istess Direttiva.  Dan il-Pjan Nazzjonali għall-Bini b’użu ta’ 
kważi enerġija zero huwa dokument importanti ħafna, mhux biss għall-industrija tal-kostruzzjoni imma 

għal Malta sabiex tnaqqas il-konsum tal-enerġija u tieħu ħsieb is-saħħa tal-Maltin u kull min iżurha. 

Malta hija impenjata li ttejjeb il-prestazzjoni tal-enerġija għal bini ġdid b'mod li bini ġdid kollu mibni 
wara l-2020 ikun juża kważi żero enerġija (nZEB).  Il-livelli żero fl-enerġija għandu jiġi definit minn kull 
Stat Membru skond il-qafas stabbilit mill-Kummissjoni Ewropeja permezz tal-EPBD u gwidi oħra.  
F'dan ir-rigward grupp ta' ħidma ppresedut mill-Uffiċċju għar-Regolament tal-Bini u magħmul minn 
membri mill-Bord li Jirregola l-Bini (BRB) u l-Ministeru għall-Enerġija ġie stabbilit.  Definizzjoni 
dettaljata ġiet żviluppata kemm għal djar u bini ieħor u din id-definizzjoni, flimkien ma' pjan t'azzjoni u 
l-isfond tad-data nħarġet f'dokument.  Dan id-dokument (Bini nZEB għal Malta, 2015) kien distribwit 
b'mod wiesa' f’kopja stampata għal konsultazzjoni pubblika.  Dan id-dokument ġie uploaded fil-
websajt tal-BRO u tħabbar lill-pubbliku permezz t'Avviż tal-Gvern maħruġ mill-BRO. 

Ċertifikati tar-Rendiment fl-Użu tal-Enerġija (EPCs) 

Il-BRO huwa responsabbli għat-twaqqif, aġġornament u t-tħaddim tas-sistema ta' ċertifikazzjoni tar-
rendiment fl-użu tal-enerġija u l-infurzar tar-rekwiżiti għall-ħruġ ta' ċertifikati tal-enerġija fuq il-bejgħ, 
kostruzzjoni u l-kiri ta' bini.  Infurzar ta' dan ir-rekwiżit żied l-għadd ta' EPCs maħruġa minn ftit inqas 
minn 1,500 ċertifikat fis-sena 2014, għall-8482 ċertifikat fl-2015.  Sforz konsiderevoli kien impjegat fl-
infurzar f’dawn ir-rekwiżiti u li tinforma lill-pubbliku dwar id-drittijiet tagħhom meta jixtru proprjetà anke 
permezz ta’ pubblikazzjoni li tqassmet f’kull dar f’Malta u Għawdex. 

Bħala parti mir-rekwiżiti fl-Artikolu 12 (4) tad-Direttiva EPB, linji gwida ġew żviluppati biex jagħtu 
struzzjonijiet lill-aġenti tal-proprjetà immobbli, partijiet interessati fl-industrija tal-bini u l-pubbliku 
ġenerali dwar il-ħtieġa għal reklami tal-proprjetà li jinkludu indikaturi tal-prestazzjoni tal-enerġija.  Tali 
linji gwida nħarġu għall-konsultazzjoni pubblika.  Dawn kienu mfassla f'regolamenti dettaljati mal-Linji 
Gwida dwar ir-Rekwiżiti ntitolat Adversting Requirements Guidelines u tqiegħdu fuq il-websajt tal-
BRO. Dawn il-linji gwida qed jigu fis-seħħ bhala regolamenti vinkolanti fl-2016.  L-Uffiċċju għar-
Regolament tal-Bini fassal dawn il-linji gwida sabiex Malta tkun qiegħdha timxi mad-Direttiva li l-għan 
aħħari f’dan il-każ huwa li x-xerrej jew l-inkwilin prospettiv ta’ bini jkun infurmat sewwa fl-użu tal-
enerġija ta’ dak il-bini li ser jixtri jew jikri bħalma jkun jaf meta jixtri fridge, air conditioner, washing 
machine etc.  

Il-BRO pprovda għajnuna lill-pubbliku ġenerali f’diffikultajiet relatati mal-EPC.  Dan tħaddem min-
numru ta’ uffiċċjali matul is-sena 2015.  Dan kien jinkludi appoġġ tekniku għall-Assessuri tal-EPC 
permezz ta’ kontribut mill-Inġiniera u Periti u Inġiniera Ċivili gewwa il-BRO kif ukoll minn diversi 
mpjegati tal-BRO li kuljum jiġġestixxu l-help desk u l-help line tal-istess Uffiċċju.  Tali mekkaniżmu 
huwa disponibbli wkoll għall-membri tal-pubbliku u assessuri permezz tal-posta, posta elettronika, 
telefon kif ukoll b’kuntatt dirett.  Il-BRO pprovda wkoll għajnuna teknika permezz ta’ kollaborazjoni 
mal-Building Research Establishment tar-Renju Unit. 

Ic-Ċertifikati tar-Rendiment fl-Użu tal-Enerġija f'Malta huma maħruġa permezz tal-użu tal-EPRDM 
għar-residenzi u sBEMmt għall-bini mhux f’kategorija t’abitazzjonijiet. Dawn il-metodoloġiji ġew 
adottati uffiċċjalment bħala s-sistemi approvati għat-twettieq ta' ċertifikati permezz ta' żewġ Avviżi tal-
Gvern separati maħruġa mill-BRO. 

Wiri tal-EPC fil-bini pubbliku artikolu 13 (1) 
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F'konformità mad-Direttiva 2010/31 Rendiment tal-bini fl-uzu tal-enerġija (tfassil mill-gdid) EPBD, l-
artikolu 13 (1), kull bini pubbliku, minbarra dawk l-awtoritajiet pubbliċi li joperaw f’bini skedat u huma 
eżenti minn dan ir-rekwiżit, u li jkollhom medda t'art utli ikbar minn 250m² u li huma ta' spiss miżjura 
mill-pubbliku għandhom ikollhom l-EPC muri b'mod ċar f'post prominenti u viżibbli għall-pubbliku.  
Eżerċizzju kien imwettaq biex jiġi jdentifikat il-bini pubbliku kollu, waqt li ġie eliminat bini skedat, u l-
għażla tal-EPCs kollha rilevanti riċevuti mis-sistema biex tivverifika li l-EPCs ntwerew kif meħtieġ fil-
EPDB.  Għal dawk l-entitajiet li kien għadu ma sarx EPC, ttieħdet azzjoni sabiex il-konformità 
eventwalment tkun assigurata.  Dan kien infurzat għall-bini eliġibbli fis-settur pubbliku u l-konformità 
sħiħa nkisbet b'mod konformi mal-EPBD billi ntbgħatu uffiċċjali tal-infurzar mill-istess BRO biex 
jassiguraw tali konformita’. 

Kunsill Konsultattiv għall-Industrija tal-Bini (BICC) 

Il-BRO huwa rappreżentat fil-Kunsill Konsultattiv għall-Industrija tal-Bini (BICC) minn numru ta' 
professjonisti.  Dan iseħħ bis-sehem attiv fil-kumitati konsultattivi u eżekuttivi fi ħdan il-BICC apparti 
milli jipparteċipa wkoll fil-ħames gruppi kollha ta' ħidma preżenti, jiġifieri, it-Taħriġ u l-Edukazzjoni, ir-
Regolamenti tal-Bini u Direttivi tal-UE, il-Riġenerazzjoni ta' Proprjetà, Riċerka u l-Innovazzjoni u s-Suq 
tal-Proprjetà.  F'dawn il-gruppi ta' ħidma, il-BRO jagħti l-kontribut tiegħu u feedback biex titjieb 
kwalunkwe nizjattiva li qed issir.  Il-ħidma tal-kumitat dwar r-Regolamenti tal-Bini u Direttivi tal-UE 
huwa wkoll ikkordinat mill-professjonisti tal-BRO, fejn il-preżentazzjonijiet u d-diskussjonijiet isiru 
perjodikament biex jikkonsultaw mal-partijiet interessati mill-industrija tal-bini rrappreżentati fi ħdan il-
BICC fuq ir-regolamenti varji u d-dokumenti li fuqhom il-BRO ser ikun qed jaħdem.  Xi temi diskussi 
jinkludu l-nZEB, Rekwiżiti minimi tar-Rendiment tal-bini fl-Użu tal-Enerġija u Regolamenti fis-Siti ta’ 
Kostruzzjoni.  Il-BICC kultant jitlob ukoll il-preżenza u l-għajnuna mill-BRO fuq proġetti ndividwali li 
jkunu kkontemplati li għandhom jitwettqu.  B’hekk il-BRO tipparteċipa b'mod attiv bħalma hu l-każ tal-
introduzzjoni tal-“iskill cards” li l-infurzar tagħhom ser isir mill-BRO. 

Concerted Action 

Il-BRO ilu jipparteċipa fil-Concerted Action EPBD programmes.  Il-programm finali CA-III ġie ffinalizzat 
f'nofs l-2015 u l-kontijiet għas-sena konċernata ġew finalizzati b'kollaborazzjoni mat-tim ta’ ġestjoni. Ir-
rapport tal-pajjiż għall-implimentazzjoni tal-EPBD ġie ffinalizzat mill-membri tal-BRO u huwa mistenni 
li jiġi ppubblikat fil-bidu tal-2016.  Parteċipazzjoni f'dan il-programm kienet tinkludi laqgħat f’konferenzi, 
webinars u aċċess għall-informazzjoni speċifika dwar l-implimentazzjoni tal-EPBD fi Stati Membri 

oħra. 

Concerted Action - IV nbdiet fl-2015 fejn il-BRO kien involut fit-tħejjija tad-dokumentazzjoni u l-
parteċipazzjoni fl-iffirmar tal-kuntratt mal-awtoritajiet rilevanti fil-livell tal-UE b'mod li l-programm jista' 
jipproċedi mingħajr xkiel fit-30 xahar li ġejjin. 

Build-up Skills  

Bħala parti mill-programm t'azzjoni miftiehma, il-BRO kien mistoqsi biex jaġixxi bħala osservatur għall-
Build-up Skills fuq bażi lokali.  Membri mill-BRO attendew laqgħat u seminars filwaqt li dan il-program 
kien aġġornat minn żmien għal żmien.  Il-progress minn dan il-programm, u r-rilevanza partikulari 
tiegħu għall-effiċjenza enerġetika fil-bini kien irrappurtat lill-grupp ta’ ħidma skond l-EPBD. 

Jiem Dinjija għall-Enerġija Sostenibbli 

Membri tal-BRO pparteċipaw f’avvenimenti varji biex iżommu l-istituzzjoni aġġornata sew dwar l-
iżviluppi barra l-pajjiż fir-rigward t'effiċjenza fl-enerġija fil-bini u l-implimentazzjoni tal-EPBD. Dan kien 
jinkludi l-parteċipazzjoni fil-Jiem Dinjija għall-Enerġija Sostenibbli, li jinkludu diversi konferenzi fis-
sessjonijiet suċċessivi u juru l-kummerċ ta' effiċjenza enerġetika b'mod paralell.  Attendenza 
f’avvenimenti bħal dawn hija t'importanza strateġika minħabba l-preżenza tal-kelliema distinti u 
uffiċċjali mill-Kummissjoni Ewropeja li jkunu preżenti. 

Grupp ta' ħidma fl-immudellar:  Emissjoni ta’ Karbonju 

Il-BRO kien parti minn sforz ikkombinat minn entitajiet tal-gvern biex jiżviluppa d-data dettaljata u 
koerenti stabbiliti għall-emissjonijiet tal-karbonju proġettat matul id-deċenji li ġejjin.  Il-grupp ta’ ħidma 
ppresedut mill-Awtorità tar-Riżorsi ta' Malta ffoka fuq l-użu tal-enerġija u l-emissjonijiet tal-karbonju 
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mis-settur u tali data ġiet użata għas-simulazzjoni t’emissjonijiet tal-karbonju fil-ġejjieni skont l-iżviluppi 
mistennija.  Il-BRO huwa mistenni li jkompli jikkontribwixxi f’dan il-grupp ta’ ħidma. 

Kwestjonarji 

Il-BRO ssottometta kwestjonarju b'rejazzjoni għall-proċess ta' konsultazzjoni għar-reviżjoni tal-EPBD. 
Dan il-kwestjonarju nbeda mill-Kummissjoni dwar l-Enerġija fi hdan l-UE nnifisha u kien miftuħ għal 
kulħadd.  B'dan il-mod, il-BRO ikkontribwixxa għar-reviżjoni ta' direttiva mportanti li tinfluwenza l-bini 
f'Malta. 

 

Kumitat għar-Rendiment tal-Bini fl-Użu tal-Enerġija 

Il-BRO rrapreżenta lil Malta fil-Kumitat għar-Rendiment tal-Bini fl-Użu tal-Enerġija, li hija marbuta 
direttament mat-traspożizzjoni u l-implimentazzjoni tal-EPBD. Saru żewġ laqgħat gewwa Brussell, u l-
kwistjonijiet ewlenin diskussi kienu bini b’użu ta’ kwazi żero enerġija.  L-Istati Membri huma aġġornati 
b’rapporti u kwistjonijiet relatati mal-EPBD. 

Il-BRO ipparteċipa f'workshop imsejjaħ ‘Implementing article 5 of EED – Renovation of public bodies 
buildings’.  Numru ta’ sfidi u opportUnitajiet ġew diskussi, u xi stati membri qasmu l-esperjenzi 
tagħhom fir-rinovazzjoni tal-bini. 

Il-BRO attenda l-konferenza "EPBD Review: Elements for better compliance and quality of works" 
imniedi mill-QualiCheck, fejn ġew diskussi kwistjonijiet relatati mal-kwalità u l-konformità mal-EPBD, 
fid-dawl tal-proċess tar-reviżjoni tal-EPDB.  Diversi Stati Membri għamlu preżentazzjonijiet dwar is-
sitwazzjoni attwali fil-pajjiżi tagħhom, id-diffikultajiet u liema miżuri huma adottati biex jiżguraw il-
kwalità tax-xogħlijiet fil-miżuri meħuda. 

Sistemi tekniċi ta’ bini 

Fl-2015 tfassal dokument b’sett ġdid ta' rekwiżiti minimi dwar ir-rendiment tal-enerġija għas-sistemi 
tekniċi ta’ bini bbażat fuq il-gwidi ta’ konformità għas-servizzi tal-bini fir-Renju Unit.  Dan id-dokument 
jindirizza b'mod aħjar il-ħtiġijiet tal-EPBD, jiġifieri r-rekwiżit għall-installazzjoni kif suppost u l-
aġġustament u l-kontroll tas-sistemi tekniċi tal-bini.  Id-dokument ġie rivedut minn konsulent mir-Renju 
Unit b’esperjenza fl-implimentazzjoni tal-EPBD fir-Renju Unit.  Id-dokument huwa t-tieni parti (Parti 2) 
tar-rekwiżiti minimi ta' prestazzjoni enerġetika f'Malta ppubblikat fin-Notifikazzjoni tal-Gvern numru 
1053 b'effett mill-1 ta 'Jannar 2016.  L-imsemmi dokument huwa wkoll disponibbli fuq il-websajt tal-
BRO. 

Spezzjonijiet ta’ sistemi ta’ sħana u arja kundizzjonata 

Il-BRO ħareġ il-‘Gwida għall-ispezzjoni tas-sistemi ta’ sħana f'Malta’ (Mejju 2014) u l-‘Gwida għall-
ispezzjoni tas-sistemi ta’ arja kundizzjonata f'Malta’ (Ġunju 2014).  Id-dokumenti jidentifikaw liema 
sistemi jikkwalifikaw għal spezzjoni, il-frekwenza ta' spezzjoni, l-obbligi tal-proprjetarji tas-sistemi, il-
proċedura ta' spezzjoni u l-proċedura biex jirreġistraw ir-rapporti ta' spezzjoni mal-BRO.  Dawk is-
sidien ta' sistemi ta’ sħana u/jew arja kundizzjonata li huma suġġetti għal dawn l-ispezzjonijiet huma 
obbligati li jikkummissjonaw spettur mill-lista ppubblikata mill-BRO.  Wara li titwettaq spezzjoni, l-
ispettur għandu jifformola rapport ta’ spezzjoni li mbagħad jiġi rreġistrat mal-BRO u mgħoddi lill-klijent.  
Il-miżuri kollha msemmija hawn fuq kienu fis-seħħ minn nofs l-2014.  Sal-lum, hemm ħamsa u erbgħin 
rapport reġistrat li jkopru 163 sistema ta' arja kundizzjonata.  L-assigurazzjoni tal-kwalità ta' dawn ir-
rapporti ta' spezzjoni ġie ddelegat lill-Awtorita ta’ Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-
Konsumatur (MCCAA).  

Awditjar tal-EPC mill-MCCAA 

Il-BRO għandu Memorandum of Understanding (MOU) mal-Awtorita’ ta’ Malta għall-Kompetizzjoni u 
għall-Affarijiet tal-Konsumatur (MCCAA) fejn ġiet stabbilita sistema ta' kontroll indipendenti għall-
verifika tal-EPC skond Skeda II tal-Avviż Legali 376/2012.  Biex tiffaċilita dan il-proċess ta’ 
verifikazzjoni u awditjar, il-BRO għamel l-arranġamenti meħtieġa biex l-MCCAA jkollha aċċess dirett 
għall-informazzjoni miġbura mill-BRO.  Għas-sena 2013, ġie ppreżentat rapport lill-BRO fuq 16-il EPC 
li kienu kkontrollati (awditjati) mill-MCCAA. Għas-sena 2014 u l-2015, il-Memorandum of 
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Understanding ġie rivedut b’tali mod li jżid id-daqs tal-kampjun ta' EPCs li jiġu awditjati. Għall-2014 
ittieħed kampjun b’total ta' 305-il EPC li huma fil-proċess tal-verifika.  Il-BRO diġa ġie ppreżentat 
b’rapport preliminari fuq dan il-proċess.  

Korsijiet għall-Assessuri ta’ bini li mhux abitazzjonijiet 

Numru ta' korsijiet għall-assessuri ta’ bini li mhux abitazzjonijiet saru matul l-2015.  B'kollox tmien 
korsijiet  ingħataw kull xahar minn April sa Novembru 2015.  Kull kors sar bejn it-Tlieta u l-Ġimgħa 
mis-2:00 sas-6:30 ta’ filgħaxija b’total ta' 16-il siegħa mmirat biex il-parteċipanti jitgħallmu il-
metodoloġija ta’ SBEM għall-valutazzjoni tar-rendiment tal-enerġija tal-bini.  Il-parteċipanti tal-kors 
imbagħad għamlu eżami ta’ tlett sigħat is-Sibt tal-ġimgħa ta' wara.  Numru totali ta' 139 assessur ġdid 
ta’ bini li mhux abitazzjoni ġew irreġistrati mal-BRO u d-dettalji ta’ kull assessur issa huma ppubblikati 
fuq il-websajt tal-BRO.  

Għaldaqstant l-assessuri EPB jammontaw ghall-165 assessur tar-residenzi, 164 assesur għal bini li 
mhux abitazzjoni filwaqt li 11-il spettur huma reġistrati għal sistemi ta' tisħin u arja kkondizzjonata 
rispettivament. 

Matul l-2015 l-Uffiċċju għar-Regolament tal-Bini ħadem qatiegħ fl-ambitu tal-ġestjoni tal-lantijiet tal-
kostruzzjoni inkluż id-Drittijiet ta’ Terzi. 

Regolamenti rigward l-immaniġjar tas-siti ta’ kostruzzjoni 

L-Uffiċċju għar-Regolament tal-Bini huwa responsabbli biex jiżgura l-osservanza u jinforza ir-
regolamenti rigward il-ġestjoni tas-siti ta’ kostruzzjoni (AL295 tal-2007). 

Matul l-2015 is-sezzjoni tal-infurzar fi ħdan dan l-Uffiċċju għamlet 4156 spezzjoni fuq siti differenti. 
Dawn kienu mqassma kif gej: 

Jannar   113 
Frar   100 
Marzu   149 
April   365 
Mejju   560 
Gunju   473 
Lulju   478 
Awwissu  378 
Settembru  360 
Ottubru   516 
Novembru  429 
Dicembru  235 

Tul din is-sena wkoll kien finaliżżat abbozz t’Avviż Legali biex jieħu post dak prevalenti msemmi u ġie 
ċċirkolat kemm għall-konsultazzjoni inter-ministerjali kif ukoll għall-pubbliku.  Tqassmet ukoll 
pubblikazzjoni f’kull dar Malta u Għawdex dwar ir-responsabbilitajiet fil-ġestjoni tal-lantijiet tax-xogħol, 
liema pubblikazzjoni qajmet ħafna interess. 

Avviż Legali 72/2013 – Drittijiet ta’ Terzi 

L-Uffiċċju għar-Regolament tal-Bini huwa responsabbli wkoll li jiżgura l-osservanza u jinforza l-Avviz 
Legal 72 tal-2013. 

Matul l-2015 inħargu mal-1500 ittra t’Avviż li ntbgħatu kemm lill-periti kif ukoll lill-maniġer tas-sit biex 
inħegguhom jgħaddu lil dan l-Uffiċċju kull dokumentazzjoni meħtieġa skont il-Liġi.  Infetħu 700 file 
ġdid bid-dokumentazzjoni mibgħuta lil dan l-Uffiċċju u li dawn kollha huma siti ġodda li ser isir xi tip ta’ 
żvilupp fihom.  B’kollox dan l-Uffiċċju qiegħed josserva mal-1400 sit differenti. 

Dawk is-sidien li ma bgħatux id-dokumentazzjoni meħtieġa u bdew ix-xogħol kienu jammontaw għal 
149 matul l-2015 u ġew servuti b’ittra t’infurzar li tinkludi multa amministrattiva. 

Matul l-2015 kompliet id-diskussjoni internament dwar l-abbozzar t’Avviż Legali ġdid fir-rigward ta’ 
Drittijiet ta’ Terzi li s’issa qiegħed għall-konsultazzjoni inter-ministerjali. 
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Konklużjoni 
Il-ħidma tal-Uffiċċju għar-Regolament tal-Bini (BRO) kull ma jmur qed toffri sfidi ġodda li qegħdin jiġu 
ffaċċjati bi professjonalita’ u serjeta’, għaldaqstant il-ħidma jeħtieġ li tkompli biex jiġi assigurat li s-
servizz li jingħata lill-pubbliku jkun dak ta’ livell mistħoqq filwaqt li juża r-riżorsi kollha li għandu 
b’għaqal u jżid dawn fejn ikun meħtieġ.  
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