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Id-Dipartiment tax-Xogħlijiet u l-Infrastruttura - Uffiċċju tad-Direttur Ġenerali 

 

1. Uffiċċju Legali 

Il-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura, id-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 Legali u jitolbu l-assistenza fi drafting u vetting ta’ kuntratti, 

tħejjija ta’ laqgħat konsultattivi mal-kuntratturi, debituri jew ħaddiema oħra tal-gvern kif ukoll laqgħat 

biex jintlaħaq out of court settlement. 

 

Dan l-uffiċċju jassisti ukoll f’diversi kawżi ta’ dixxiplina (mill-aspett legali) kif ukoll minħabba li t-

talbiet għal informazzjoni rigward l-esproprji dejjem qed jiżdiedu, dan l-uffiċċju ħa l-inkarigu li 

flimkien mal-Unit tal-PMSU jieħu ħsieb l-Archives and Records Section fis-sens li talba ghal 

informazzjoni mingħand individwu tiġi vettjata b’mod legali u f’każ ta’ dubju tintalab informazzjoni 

ulterjuri għal kjarifika. 

 

Apparti minn hekk, dan l-uffiċċju jirrappreżenta lid-Dipartiment u l-Ministeru fi 33 kawża quddiem il-

Qrati Maltin kif ukoll fiċ-Ċentru tal-Arbitraġġ Malti li jvarjaw minn kawżi żgħar ta’ kolliżjonijiet sa 

appelli kostituzzjonali. Dan l-uffiċċju jippreżenta l-Qorti madwar 80 att legali fis-sena li, b’riżultat ta’ 

dan, id-Dipartiment u d-Direttorati li jaqgħu taħtu irkupraw somma ta’madwar €40,000 bejn is-snin 

2016 u 2017. Dawn jinkludu ħlasijiet pendenti ta’ xogħlijiet, multi amministrattivi, rifużjonijiet ta’ 

ħlasijiet żejda, commissions fuq vending machines fis-sit tal-Ministeru eċċ. 

 

Jassisti wkoll f’każijiet ta’ mandati ta’ sekwestri sabiex nottempraw ruħna mal-ordni tal-Qorti kif ukoll 

iservi bħala link mal-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali fuq diversi kawżi kostituzzjonali u mal-Awtorità tal-

Artijiet fuq każi u talbiet ta’ esproprju. 

 

2. Proġett tas-Salini 

L-Uffiċċju tad-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment tax-Xogħlijiet u Infrastruttura kien involut direttament 

fit twettiq tal proġett tas-Salini, fil-Bajja tas-Salina, San Pawl il-Baħar. 

 

Ġew impjegati disa’ ħaddiema u l-mużew/ċentru tal-viżitaturi kien miftuħ bla ħlas. Matul is-sajf inġabar 

il-melħ filwaqt li ħadna ħsieb li s-Sukkurs jitnaddaf regolarment. 

 

Fil-15 ta’ Ottubru 2016, il-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura u l-Ministeru għall-Iżvilupp 

Sostenibbli, l-Ambjent u t-Tibdil fil-Klima, f’isem il-Gvern Malti ffirmaw Heads of Agreement li 

permezz tiegħu għandu jwassal għall-immaniġġjar ta’ dan is-sit mill-BirdLife Malta. 
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Fit-12 ta’ Marzu 2017 ġiet organizzata Open Day. Waqt din l-Open Day ittellgħu diversi stands 

edukattivi tal-Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli, l-Ambjent u Tibdil fil-Klima, kif ukoll attivitajiet 

tal-BirdLife Malta. 

 

Sezzjoni tal-Moniteraġġ u Manutenzjoni 

L-oġġetiv ta’ din is-sezzjoni huwa li ta’ kuljum, permezz ta’ erba’ spettorati isir moniteraġġ sabiex 

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

bħala Żoni Turistiċi madwar Malta. L-iskop ewlieni huwa sabiex l-ambjent tat-toroq tagħna jkun sikur 

u nadif fl-aħjar mod possibli. 

Fost l-aktar ħsarat li ltqajna magħhom bejn l-1 ta’ Jannar 2016 u l-31 ta’ Diċembru 2017 kienu ħofor, 

ħsarat fuq tabelli tat-traffiku, bankini, central strips, traffic islands, roundabouts u ħitan imġarfa. Kull 

ħaġa nnotata tiġi kkompilata f’rapport, b’ritratti u site plan sabiex nindikaw il-post preċiż li jiffaċilita l-

identifikazzjoni tas-sit sabiex jintbagħat elettronikament lill-Entitajiet/Direttorati kkonċernati sabiex 

isir l-intervent meħtieġ mill-aktar fis. Minn total ta’ 2,037 rapport identifikati hawn taħt, 78% minnhom 

sar l-intervent meħtieġ fuqhom u l-ħsarat ġew imsewwija kif mitlub. 

 

1. Statistika ta’ xogħlijiet li saru fis-sena 2016 u 2017 

 Sena 2016 Sena 2017 

Tramuntana ta’ Malta 292 249 

Nofsinhar ta’ Malta 235 239 

Lvant ta’ Malta 177 146 

Ċentru ta’ Malta 390 309 

Total 1,094 943 

 

2. Interventi nnotati kif ġej; 

Bus Shelters 13 10 

Barriers/Guardrails 86 49 

Tindif u tneħħija ta’ materjal 21 18 

Tappieri u Gradilji 14 8 

Xogħol fuq arbli tad-dawl u traffic lights 33 21 

Xogħol relatat ma’ ħitan imġarfa 122 121 

Xogħol ta’ patching 101 164 

Tabelli tat-traffiku 441 340 

Central strips, Bankini, Roundabouts etc 227 163 

Xogħol ieħor 36 49 
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Id-Direttorat tal-Manifattura u Servizzi  

Id-Direttorat tal-Manifattura u Servizzi (MSD), fi ħdan id-Dipartiment tax-Xogħlijiet u l-Infrastruttura 

fil-Ministeru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 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, belisha lights, manutenzjoni, 

lifts u air conditions, 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.  

 

Fil-fergħa tal-MSD fil-Marsa jiġu pprovduti 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, l-Infrastruttura u l-

Proġetti Kapitali u anke f’Ministeri oħrajn. 

 

1. Xogħol li sar fl-2016 

In-numru ta’ jobs ġodda miftuħa fil-fergħa tal-Marsa matul l-2016 għas-sezzjonijiet kollha fil-Marsa 

kien 478, filwaqt li matul l-istess perjodu ngħalqu 526. 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 47 83 

Aluminju 66 67 

Metall 66 85 

Air Conditions 74 88 

Lifts 15 4 

Elettriku 76 78 

Plumbing 63 54 

Funtani 34 33 

Traffic Lights 25 28 

Belisha Lights 2 0 

Manutenzjoni 10 6 

Total 478 526 
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2. Is-sezzjoni tal-Mastrudaxxi 

Minbarra t-tkomplija tal-manutenzjoni tal-aperturi fil-Palazz il-Belt Valletta, sar ħafna xogħol ta’ 

manutenzjoni fuq l-aperturi fl-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika, fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru, f’diversi 

Ministeri fosthom tat-Trasport u l-Infrastruttura, tat-Turiżmu, tal-Finanzi u f’tal-Affarijiet Barranin, kif 

ukoll f’entitajiet governattivi oħra. Saret manutenzjoni fuq il-bankijiet ta’ Pjazza San Ġorġ il-Belt 

Valletta. Saret manutenzjoni tal-aperturi tal-Konkatidral ta’ San Ġwann fil-Belt Valletta, fil-knejjes ta’ 

San Duminku l-Birgu, u fil-knejjes tal-Kalkara u tal-Isla. Inħadmet ukoll rampa għall-Knisja tal-Isla. 

Ġiet irrestawrata l-Horse Cab Shelter fil-Valletta Waterfront. Saru xogħlijiet fis-Salini Salt Pans, kif 

ukoll saru diversi bankijiet u planters tul Triq ir-Repubblika fil-Belt Valletta. 

 

3. Is-sezzjoni tal-Aluminju 

Matul din is-sena, is-sezzjoni tal-Aluminju għamlet ħafna xogħlijiet ta’ partitions, soffitti u aperturi tal-

aluminju f’diversi uffiċini u Ministeri governattivi, fi Project House, fiċ-Ċentri tas-Saħħa, fil-Marsa 

Port Workers, fil-BICC, fl-Awtorità tad-Djar, fis-salina Salt Pans, fil-Klabb tal-Guggenmusik, il-

Furjana, fil-klabbs tal-boċċi ta’ Haż-Żabbar u Wied il-Għajn, fil-Klabb tal-Waterpolo ta’ Birżebbuġia, 

fil-klabb tar-Regatta ta’ Bormla, fil-Klabb tal-futbol ta’Birżebbuġia, fl-iskola primarja tal-Kalkara, fl-

uffiċċju tal-MEUSAC fil-Belt Valletta, kif ukoll fl-Exhibition Room f’Ħal-Far. Saru wkoll bus shelters 

f’Raħal Ġdid. 

 

4. Is-sezzjoni tal-Ħaddieda 

Is-Sezzjoni tal-ħaddieda tagħmel xogħlijiet ta’ manifattura ta’ oġġetti varji tal-ħadid, kif ukoll tiswijiet 

ta’ oġġetti simili li ħafna minnhom insibuhom f’binjiet storiċi. Xogħlijiet importanti jinkludu dawk ta’ 

tisbiħ f’numru ta’ lokalitajiet li, ħafna drabi jkunu parti minn proġetti akbar mwettqa mid-Dipartiment 

tax-Xogħlijiet u l-Infrastruttura. Wieħed irid isemmi wkoll id-diversi servizzi li tipprovdi s-sezzjoni tal-

ħaddieda ta’ barra matul iż-żjarat statali. Ingħata servizz b’mod partikolari matul il-Presidenza 

Ewropeja, kif ukoll f’ċerimonji uffiċjali tal-festi pubbliċi u okkażżjonijiet oħrajn li ttellgħu fil-Belt. 

Fost ix-xogħlijiet li saru kien hemm dawk tal-Fekruna, limiti ta’ San Pawl il-Baħar, Ġnien il-Gardjola, 

l-Isla, iz-zuntier tal-knisja parrokkjali tal-Isla, Ġnien is-Sliem, Ħaż-Żabbar u s-Salina n-Naxxar. 

Xogħlijiet oħra ta’ importanza kienu t-tiswija tat-tinda taż-żwiemel fil-Waterfront, il-Belt, il-ħadid taz-

zuntier tal-Kappella ta’ Santa Marija ta’ Ħal Tarxien, u l-poġġaman tal-ħadid fil-Palazz tal-President. 

Inħadmu wkoll bankijiet u planters għal Triq ir-Repubblika l-Belt, kif ukoll xogħol urġenti għall-

Enemalta. 

 

5. Is-sezzjoni tal-Plumbers 

Is-Sezzjoni tal-plumbers għamlet tqegħid ta’sistemi tal-ilma u tisqija, kif ukoll tiswijiet, kif u fejn kien 

hemm bżonn, f’numru kbir ta’ uffiċini tal-Gvern u postijiet pubbliċi. Xogħol importanti ieħor huwa it-

twaħħil ta’ lqugħ magħmul minn kanen u xibka tal-ħadid (chain link fence) biex jipprovdi sigurtà, kemm 
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għall-propjetà kif ukoll għall-pubbliku fejn ikun hemm każi ta’periklu, bħal ma huma rdumijiet fi stat 

li jċedu. 

 

6. Is-sezzjoni tal-Funtani 

Is-sezzjoni tal-funtani twettaq xogħlijiet ta’ tiswija u manutenzjoni fuq numru ta’ funtani f’diversi 

lokalitajiet f’Malta. Barra minn hekk, il-kwalità tal-ilma ta’dawn il-funtani tiġi eżaminata fuq bażi 

regolari, skont AL 5/2006 u AL 262/2006, biex jiġi assigurat li l-ilma ma jkollux numru kbir ta’ batteri 

li jistgħu jikkawżaw mard bħal Legionella. 

 

7. Is-sezzjoni tal-Elettriku 

Sar xogħol ta’ installazjoni tal-elettriku fil-ħanut il-ġdid tal-mastrudaxxi, il-ħanut tal-aluminju u 

kmamar ġodda għas-security u t-timekeepers. Installazjonijiet oħra saru lil Aġenzija Sapport f’Ħal Far, 

fi Vjal il-Labour f’Ħaż-Żabbar, fil-klabbs tar-Regatta ta’ Bormla u l-Isla, f’binjiet tal-Awtorità tad-Djar, 

fil-Gardjola l-Isla u fl-uffiċini l-ġodda tal-BRO fil-Furjana. Xogħol simili sar fl-underpasses f’Tal-

Barrani, Ħal Tarxien u l-bypass ta’ Santa Venera. 

 

Saru modifiki fid-dawl tax-xatt bejn Ta’ Xbiex u l-Gżira filwaqt li nbidel id-dawl dekorattiv tax-Xgħajra 

ta’ Haż-Żabbar. Kien restawrat id-dawl dekorattiv tal-faċċata u madwar il-Knisja ta’ Santa Tereża ta’ 

Bormla. Sar dawl ġdid u manutenzjoni fil-ġnien tal-Mixtla ta’ Bormla kif ukoll dawl dekorattiv 

kompletament ġdid fl-inħawi tal-Fekruna, ix-Xemxija u f’Misraħ is-Sliem, f’Ħaż-Żabbar. 

 

Il-foss ta’ madwar l-Imdina ġie mdawwal bi floodlights ġodda li l-wiring tagħhom u tas-CCTV ġew 

mgħoddija mir-railing il-ġdid li sar. B’hekk, il-wiring kollu ġie mgħoddi minn parti mir-railing u tneħħa 

l-wiring kollu minn mal-ħitan. Saret ukoll manutenzjoni tas-CCTV ta’ dan il-post. 

 

Sar dawl fi Triq ir-Repubblika, tal-Monument tal-Ħelsien fil-Birgu u Bieb il-Bombi, filwaqt li twaħħal 

festun fil-bajja tal-Għadira. Saret manutenzjoni fuq il-water jet pump ta’ Buġibba, twaħħlilha dawl ġdid 

bl-LED’s u tniżżlet fil-baħar. F’Marsaxlokk sar re-wiring tad-dawl dekorattiv tal-promenade. 

 

Sar xogħol regolari ta’ manutenzjoni f’Buġibba, il-Belt Valletta, l-Imdina, San Ġiljan, Tas-Sliema, 

f’Paceville, f’Wied Babu, ż-Żurrieq, Ta’ Xbiex, l-Akwadott, Birkirkara, Bormla, l-Birgu, l-Kalkara, 

Bieb il-Bombi u l-Furjana. 

 

8. Is-Sezzjoni tat-Traffic Lights 

Saru traffic lights ġodda fi Vjal il-Labour, in-Naxxar, Triq il-Belt Valletta, l-Mosta, fil-bypass tal-

Imtarfa u Triq tal-Għadira, l-Mellieħa. 
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Twaħħlu pelican lights fi Triq l-Imdina, Ħal Qormi, fi Triq il-Wied tal-Imsida u Triq Mannarinu, 

Birkirkara u Triq il-Wied, l-Imsida 

Saret manutenzjoni ta’ traffic lights u pelican lights madwar Malta.  

 

9. Is-Sezzjoni tal-Air Conditions 

Din is-sezzjoni ħadet ħsieb il-manutenzjoni u t-tiswija ta’ madwar 800 split unit. Barra minn hekk matul 

is-sena kien hemm diversi talbiet sabiex numru ta’ air conditioners jinqalgħu minn uffiċini u jerġgħu 

jitwaħħlu f’oħrajn. Numru ta’ units oħra ġew maqlugħa biex minflokhom jiwaħħlu oħrajn ġodda. 

 

10. Is-Sezzjoni tal-Lifts 

Matul is-sena saret manutenzjoni u tiswija fuq 12-il lift f’Dipartimenti tal-Gvern. 

 

11. Il-fergħa ta’ Kordin - Is-Sezzjoni tal-Ħwienet tax-Xogħol 

Il-funzjoni primarja tal-fergħa ta’ Kordin hija li toffri assistenza teknika lill-flotta ta’ vetturi li għandu 

l-Ministeru tat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali. Dan is-servizz ivarja minn manutenzjoni 

u servicing ordinarju sa manutenzjoni estensiva kemm fil-magni, sistemi ta’ trasmissjoni, xogħol ta’ 

elettriku, xogħol ta’ tellar u spray. Tingħata wkoll assistenza lill-entitajiet barra l-MTIP fuq 

struzzjonijiet speċifiċi u meta l-każ ikun jirrekjedi dan. 

 

12. Talbiet għal għajnuna teknika 

Il- vetturi u l-makkinarju li l-garaxx jieħu ħsieb jinkludi trakkijiet (kbar, ta’ daqs medju u żgħar), gafef, 

bulldozers, krejnijiet, vannijiet, kif ukoll vetturi żgħar għall-ġarr tal-passiġġieri. Matul l-2016 kien 

hemm 1,916 sejħa għall-għajnuna, mqassmin kif jidher hawn taħt: 

 

 

Sezzjoni 

Impjanti 

kbar 

Vetturi 

Kbar 

Vetturi 

żgħar 

Interventi 

tal- 

electricians 

Interventi 

fuq il-body 

tal-vetturi 

Total 

Numru ta’ 

sejħiet 

192 452 370 382 520 1,916 

 

Minħabba raġunijiet diversi kien hemm tnaqqis fin-numru ta’ ħaddiema, għalhekk sar akter enfasi fuq 

flessibiltà u multitasking. Kompla jsir użu minn servizzi ta’ kuntratturi għal ċertu xogħol li jew ikun 

speċjalizzat jew inkella ma jkunx jaqbel li jsir mill-garaxx innifsu. 

 

13. Is-Sezzjoni tal-Immaniġġjar tal-Vetturi 

Mil-pompa tal-fuel li d-Direttorat għandu f’Kordin jitqassam diesel, petrol bla ċomb u bio-diesel lill-

vetturi li jappartjenu għall-Minsteru kif ukoll lil Wasteserv, il-Forzi Armati u entitajiet oħra. Isir ukoll 
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tqassim permezz ta’ bowser fuq il-lantijiet tax-xogħol lill-inġenji kbar. It-tabella turi l-ammonti ta’ fuel 

li tqassam f’litri, kemm mill-pompa kif ukoll permezz tal-bowser. 

 

Tip 2016 (Litri) 

Diesel 770,757 

Petrol 158,349 

Bio-diesel 5,358 

Total (Litri) 936,480 

 

14. Xogħol li sar fl-2017 

In-numru ta’ jobs miftuħa u magħluqa għal kull sezzjoni matul is-sena kien kif muri fit-tabella. 

 

Sezzjoni Jobs miftuħa Jobs magħluqa 

Mastrudaxxi 30 10 

Aluminju 51 51 

Metall 80 36 

Air Conditions 69 64 

Lifts 11 5 

Elettriku 62 44 

Plumbing 43 48 

Funtani 31 0 

Traffic Lights 12 13 

Belisha Lights 0 0 

Manutenzjoni 3 0 

Total 392 271 

 

15. Is-sezzjoni tal-Mastrudaxxi 

Sar ħafna xogħol ta’ manutenzjoni fuq l-aperturi tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika fl-Uffiċċju tal-

Prim Ministru, f’diversi Ministeri fosthom fil-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u fil-Ministeru tal-

Energija, kif ukoll f’entitajiet governattivi oħra. Saret manutenzjoni fuq diversi bankijiet u għamara tal-

ġonna fosthom dawk tal-ġnien f’Baħar Iċ-Ċagħaq u fi Pjazza San Ġorġ fil-Belt Valletta. Inħadmu 

bankijiet ġodda għal diversi lokalitajiet u ġonna pubbliċi. Saret manutenzjoni tal-aperturi f’diversi 

knejjes fosthom dawk tal-Isla u ta’ San Duminku, l-Birgu, kif ukoll fil-Konkatidral ta’ San Ġwann. 

Bdew jinħadmu tliet gallarijiet ġodda għal binjiet tal-Awtorità tad-Djar fil-Belt Valletta. Inħadmet 

gazebo għall-iskola ta’ San Benedittu f’Ħal Kirkop. Saru diversi xogħlijiet fil-klabbs tal-Boċċi tal-
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Birgu, Ħaż-Zabbar u Wied il-Għajn. Inħadmet għamara għall-Enemalta, kif ukoll ġie rranġat il-

poġġaman tal-Exiles f’Tas-Sliema. Saru xogħlijiet għal diversi kunsilli lokali b’mod prinċipali 

manutenzjoni ta’ aperturi u gallarija fil-Kunsill Lokali ta’ Ħad-Dingli. 

 

16. Is-sezzjoni tal-Aluminju 

Fl-2017 is-sezzjoni tal-Aluminium għamlet ħafna xogħlijiet ta’ aluminium, partitions u soffitti f’diversi 

uffiċini u ministeri governattivi, f’Project House, fil-klabb tal-boċċi tal-Birgu, fil-klabb tar-Regatta tal-

Kalkara, fil-klabb tal-Waterpolo ta’ Birżebbuġa, fil-binja tal-ħaddiema tax-xatt, f’binjiet tal-Awtorità 

tad-djar, fil-Klabb tal-Guggenmuzik fil-Furjana, kif ukoll fl-ATC Gym Block f’Hal Far. 

 

17. Is-sezzjoni tal-Ħaddieda 

Fost il-proġetti li fihom kienet involuta din is-sezzjoni tul l-2017, kien hemm dawk tal-Ġnien Herbert 

Ganado l-Furjana u tal-ħadid qabel id-daħla ta’ Bieb il-Bombi. Xogħlijiet oħra ta’ importanza kienu l-

manutenzjoni tal-bankijiet ta’ Pjazza San Ġorġ, il-Belt, manifattura ta’poġġamani tal-ħadid ġodda fi 

Triq Alessandra Bormla u fix-xatt ta’San Ġiljan, kif ukoll bus shelter għall-Pjazza De Paule, Raħal 

Ġdid. Saru xogħlijiet ukoll b’konnessjoni mar-restawr tal-kampnari tal-Konkatidral ta’ San Ġwann, u 

xogħol fl-Akkademja tal-Forzi Dixxiplinati f’ta’ Kandja.  

 

18. Is-sezzjoni tal-Funtani 

Matul is-sena, tħaddmu mil-ġdid tliet funtani, tnejn fil-ġonna tal-Palazz ta’ Spinola u oħra fi Ġnien il-

Familja Ħad-Dingli. Saret ukoll manutenzjoni fuq diversi funtani f’postijiet pubbliċi. 

 

19. Is-sezzjoni tal-Plumbers 

Din is-sezzjoni tat sehma fl-istallazzjonijiet tal-ilma u tal-arja fil-ħwienet il-ġodda tax-xogħol tal-

mastrudaxxi u l-aluminju. 

 

20. Is-sezzjoni tal-Elettriku 

Saru installazzjonijiet ġodda fil-klabb tal-boċċi tal-Birgu, fil-ġnien ta’ Spinola, San Ġiljan, fl-uffiċini l-

ġodda għal Maritme Maintenance Unit f’tar-Robba, l-Imqabba, fil-binja tal-Girl Guides f’Bormla u fil-

Laboratorju tal-Paċi, f’Ħal Far. 

 

Saru installazzjonijiet ta’ dawl dekorattiv kompletament ġdid f’Buġibba, l-Qawra, fi Triq il-Magħkuba 

fl-Imġarr, kif ukoll madwar il-binja tal-Għaqda Talent Dingli.  

 

Ġie rranġat id-dawl ta’ barra tal-knisja tal-Imqabba u tal-knisja ta’ San Mark fir-Rabat. 
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Saret manutenzjoni fuq id-dawl dekorattiv ta’ Wied Babu, fil-Qrendi u ż-Żurrieq, id-dawl tal-

Akkwadott, f’Birkirkara, id-dawl ta’ Xatt ir-Risq, fil-Birgu, u d-dwal tal-bieb ta’ Santa Liena, Bormla. 

 

Saret manutenzjoni fuq il-water jet pump ta’ Buġibba qabel tniżżlet fil-baħar. 

 

21. Is-Sezzjoni tat-Traffic Lights 

Saru pelican lights ġodda fi Triq Wied il-Għajn u Triq il-Labour, Ħaż-Żabbar, Triq l-Imdina, Ħaż-

Żebbuġ, Triq Ħal Qormi, l-Marsa, Triq il-Konvoj ta’ Santa Marija, l-Imqabba, Triq l-Imdina, Ħal 

Qormi, Triq San Ġwann, Ħal Kirkop, Triq Burmarrad u Triq il-Qawra, San Pawl il-Baħar u Vjal il-Blue 

Grotto, iż-Żurrieq. 

 

Matul is-sena saret ukoll manutenzjoni fuq diversi traffic u pelican lights imferrxin madwar Malta 

  

22. Is-Sezzjoni tal-Air Conditions 

Matul is-sena saret tiswija u manutenzjoni ta’ madwar 700 split unit. Kien hemm diversi talbiet sabiex 

numru ta’ air conditioners jinqalgħu minn uffiċini u jerġgħu jitwaħħlu f’uffiċini oħrajn li jkun sarilhom 

xogħol ta’ tisbiħ. Numru ta’ air conditioners oħrajn ġew maqlugħa biex minflokhom jitwaħħlu oħrajn 

ġodda. 

 

23. Is-Sezzjoni tal-Lifts 

Matul is-sena saret manutenzjoni u tiswija fuq 13-il lift f’Dipartimenti tal-Gvern. 

 

24. Il-fergħa ta’ Kordin - Is-sezzjoni tal-Ħwienet tax-Xogħol 

Fil-fergħa ta’ Kordin fl-2017 kien hemm 1,534 sejħa għall-għajnuna, mqassmin kif jidher hawn taħt: 

 

Sezzjoni Impjanti 

kbar 

Vetturi 

Kbar 

Vetturi 

żgħar 

Interventi 

tal- 

electricians 

Interventi 

fuq il-body 

tal-vetturi 

Total 

Numru ta’ 

sejħiet 

190 302 339 371 332 1,534 

 

Billi ġie deċiż fis-sena 2017 li d-Direttorat tas-Servizzi tat-Tindif jingħaqad ma’ Ministeru ieħor, 

tmienja u sebgħin vettura, il-maġġor parti minnhom inġenji kbar, ġew trasferiti mal-Ministeru tal-

Ġustizzja u l-Kultura. Il-garaxx baqa’ joffri s-servizzi tiegħu lil dan id-Direttorat sal-aħħar tas-sena biex 

kemm jista’ jkun din it-transizzjoni tkun mingħajr skossi. Ġie implimentat programm speċifiku ta’ 

manutenzzjoni fuq dawn il-vetturi. Dan il-program kien jinkludi xiri u twaħħil ta’ magni u komponenti 

kbar oħra u sar titjib fejn kien meħtieġ għal sigurtà u effiċjenza akbar.  
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Matul is-sena saret il-manutenzjoni meħtieġa u ċertifikazzjoni neċessarja tal-makkinarju tal-garaxx 

stess. Dan jinkludi lifts tal-vetturi, gantry cranes etc. Matul is-sena twaħħlu u ġew ċertifikati għall-użu 

żewġ lifts tal-vetturi li ġew trasferiti minn dipartiment ieħor.  

 

25. Is-Sezzjoni tal-Immaniġġjar tal-Vetturi 

It-tabella ta’ hawn taħt turi l-fuel imqassam mill-pompa u l-bowser, l-ammonti f’litri, fl-2017. 

 

Tip 2017 (Litri) 

Diesel 763,132 

Petrol 143,852 

Bio-diesel 4,975 

Total (Litri) 913,976 

 

Matul l-2017, sar studju dwar is-servizz tal-pompa tal-fuel biex isir l-aħjar użu minnha. Ir-rapport 

qiegħed jiġi evalwat ħalli jittieħdu d-deċiżjonijiet meħtieġa. 

 

Il-Unit għas-Saħħa u Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol - OHSU  

1. Perjodu Marzu sa Diċembru 2017 

L-OHSU huwa kompost minn Spettur Prinċipali (Saħħa u Sigurtà), tliet Spetturi Anzjani (Saħħa u 

Sigurtà), żewġt Spetturi għas-Saħħa u Sigurtà u skrivan. 

Tul l-ewwel xhur tas-sena, wieħed mill-ispetturi applika għal sena Special Leave biex jipprova ingaġġ 

mas-settur privat. 

 

2. Funzjonijiet Ġenerali 

L-OHSU jagħti s-servizzi tiegħu lil diversi dipartimenti li jaqgħu taħt l-awspiċi tal-Ministeru għat-

Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali. 

 

Il-unit jipprovdi dawn is-servizzi: 

 Jiggwida u jassisti lid-dipartimenti fuq materji ta’ Saħħa u Sigurtà; 

 Jagħti informazzjoni lill-impjegati kif ukoll lill-management; 

 Isiru żjarat u jitfasslu il-korrispondenzi neċessarji, li jistgħu jieħdu l-forma ta’ rapport, u audit 

jew risk assessment; 

 Tinġabar informazzjoni dwar inċidenti, jiġu investigati jekk neċessarju u jingħataw il-linji 

gwida neċessarji; 
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 Maniġġjar u koordinazzjoni ta’ procurement files 

 

L-OHSU fasslet ir-risk assesments neċessarji għall-bijiet tal-MTIP, varji dipartimenti u distretti. Dan l-

assesjar sar u ntalbet u ngħata rispons mill-ħaddiema li ġiet inkluża fir-rapporti li eventwalment ġew 

mgħoddija lid-diretturi jew kapijiet tad-dipartimenti rispettivi. 

 

L-OHSU hija involuta f’dawn il-procurement files:  

 Safety shoes u bwiets protettivi sal-għaksa 

 Maskri protettivi 

 Ingwanti protettivi (ħames livelli differenti ta’ protezzjoni) 

 Elmi protettivi 

 Kaxxi tal-ewwel għajnuna 

 Il-kontenut tal-kaxxi għall-ewwel għajnuna 

 Manutenzjoni ta’ ċilindri tat-tifi tan-nar 

 Iffumugar u kontroll ta’ infestazzjonijiet 

 Kremi protettivi għal kontra x-xemx 

 

Irid jiġi nnutat, li l-proċeduri ta’ procurement qed ikunu ta’ stoffa li jnaqqas ir-ritmu tal-funzjonijiet 

operattivi propji tal-OHSU. Minn sitwazzjoni biex jiġu provduti speċifikazzjonijet ta’ ħtiġijiet tekniċi 

għal sitwazzjoni fejn l-imsemmija files iridu jiġu mmaniġjati mill-istess unit. Ħafna mill-files 

imsemmija hawn għal raġuni jew oħra mhumiex qed jiġu endorsjati mis-CPS minħabba anomaliji 

misjuba fid-dokumenti tat-tender – minħabba li fl-OHSU ma hemm ħadd kompetenti fl-immanġġjar u 

l-proċessi tat-tender. 

 

3. Rappreżentanti tal-ħaddiema dwar saħħa u sigurtà 

Minħabba s-suġġerimenti li waslu, ġie deċiż li l-laqgħat għar-rappreżentanti tas-saħħa u sigurtà fuq il-

post tax-xogħol ma jsirux ta’ kulħadd miġbur f’daqqa imma mqassmin skont il-ħtieġa u neċessità. Saru 

żewġ laqgħat ma’ għaxar rappreżentanti tal-MSD. Dawn il-laqgħat fl-MSD kienu inkoraġġanti anke 

minħabba l-fatt minħabba li l-istess rappreżentanti kellhom aktar ħin biex jiddiskutu dak li 

jikkonċernahom fuq il-post tax-xogħol. Xprunati minn dan ir-riżultat pożittiv, tul l-2018 aktar laqgħat 

ma’ rappreżentanti mid-dipartimenti l-oħra ser isiru u jħallu l-frott. 

 

4. Aċċidenti fuq il-post tax-xogħol 

Ir-rapporti jiġu miġbura u skrutinizzati. Dawn ir-rapporti mhux biss jiġu investigati fejn neċessarju, 

imma wkoll biex jiġi stabbilit is-sors tal-aċċident u tiġi minimizzata l-possibiltà li jista’ jerġa’ jseħħ, 

imma wkoll miġbura biex jiġi ppjanati l-oqsma li l-OHSU fuqhom irid jiffoka. 
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5. Taħriġ ipprovdut 

Kors tal-ewwel għajnuna: B’kollaborazzjoni ma’ Jobsplus, saru tliet korsijiet, li kull wieħed minnhom 

kien mifrux fuq erba’ nofstanhari. Dawn saru fil-binja tal-MTIP u 53 persuna kkwalifikaw bħala First 

Aiders. Dawn ġew ippreżentati b’ċertifikat maħruġ minn Jobsplus li jkopri tliet snin. 

 

6. OHSU – Żvilupp Professjonali Kontinwu 

Ir-regolamenti ġodda tal-Public Procurement: Is-Sur Dieter Ebejer (Spettur Prinċipali) u s-Sa Eleonora 

Camilleri (skrivan anzjan) attendew dan il-programm ta’ taħriġ mħejji mid-Dipartiment tal-Kuntratti. 

Nikkumentaw li l-attendenza kienet obbligatorja u l-kors kien ibbażat li jkopri t-tenders li jaqbżu l-

€135,000 – ħaġa li l-OHSU qatt ma kien involut fiha. 

 

Is-Sa Eleonora Camilleri attendiet dawn il-korsijiet: 

ECDL Advanced Word; 

ECDL Advanced Spreadsheets; 

ECDL Advanced Presentations 

Taħriġ fil-Lingwa Maltija 

Basic First Aid Course 

 

Is-Sur Jonathan DeBono attenda – Basic First Aid Course; 

L-ispettur kollha attendew għall-kors – Postijiet tax-xogħol sani, organizzat mill-OHSU 

 

Unit Marittimu, għall-Kontroll tal-Ilma tax-Xita u l-Immaniġġjar tal-Widien 

 

Dan il-Unit jagħmel interventi u jipprovdi assistenza teknika fil-bini u t-tiswija ta’ strutturi pubbliċi 

madwar il-kosta, fir-rijabilitazzjoni tal-widien u f’sistemi għall-kontroll tal-ilma tax-xita.  

 

1. Sezzjoni Marittima 

Ġew ippreparati numru ta’ proposti differenti għall-bini ta’ pixxina tal-waterpolo f’Wied il-Għajn. 

Wara li ntagħżlet il-proposta finali, ġew ippreparati l-pjanti u ġiet sottomessa l-applikazzjoni lill-

Awtorità tal-Ippjanar. Ġie ppreparat ukoll id-dokument tas-sejħa għall-offerti għall-investigazzjoni tal-

blat u għax-xogħlijiet. Sar l-istudju tal-ħama u tal-materjal li jinsab fiż-żona u ġew evalwati l-offerti 

għax-xogħlijiet. 

Saret investigazzjoni tal-blat relatati mal-bini ta’ breakwater ġdid u t-tiswija ta’ breakwater eżistenti 

f’Marsaxlokk. Ġew sottomessi d-dokumenti kollha neċessarji kif mitluba mill-Awtorità għall-Ambjent 

u r-Riżorsi sakemm ħareġ il-permess mill-Awtorità tal-Ippjanar. Ġew ippreparati wkoll id-dokumenti 

tas-sejħa għall-offerti għas-servizz ta’ Project Management team u biex isiru x-xogħlijiet. 
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Saru l-applikazzjonijiet u nħarġu l-permessi mill-Awtorità tal-Ippjanar biex jiġi rranġat skall u jittawwal 

moll eżistenti f’Santa Marija Estate, fil-Mellieħa; għall-bini ta’ rampa li tintuża minn persuni bi 

bżonnijiet speċjali biex jinżlu l-baħar f’Ta’ Xbiex; biex jiġi estiż skall f’Xatt it-Tiben biex jintuża mill-

klabb tal-Vikings, u għall-estensjoni ta’ skall ieħor fl-Isla għall-użu mill-Għaqda Dilettanti u Barklori.  

Ġew ippreparati l-pjanti u d-dokumenti neċessarji u saret applikazzjoni għall-permess mill-Awtorità 

tal-Ippjanar għall-bini ta’ Ċentru għall-għaddasa f’Wied il-Għajn. Ġie kkummissjonat studju 

matematiku tal-bajja tar-Rinella biex tiġi analizzata l-proposta ta’ passaġġ li jgħaqqad din il-bajja mal-

kosta ta’ taħt Villa Bighi. Ġiet ippreparata wkoll skema biex jiġu organizzati ż-żona tax-Xewkija u l-

Qala tal-Kalkara bħala parti minn proġett ta’ riġenerazzjoni fil-Kalkara. 

Saru xogħlijiet ta’ tiswija fix-Chalet f’Tas-Sliema u fil-ħajt tal-Menqa f’San Pawl il-Baħar, kif ukoll 

xogħol ta’ restawr fuq il-ħitan tas-Sukkursu fis-Salina. 

 

2. Sezzjoni għall-Kontroll tal-Ilma tax-Xita 

Ġew mibnija numru ta’ culverts għall-ilma tax-xita f’Ħaż-Żabbar, Ħal Qormi u Ħaż-Żebbug bħala parti 

mill-proġett għat-Taffija tal-Għargħar u tlesta l-bini ta’ blokk ta’ uffiċini u mħażen biex jintużaw għall-

manutenzjoni tal-infrastruttura tal-istess proġett. Saru wkoll xogħlijiet oħra konnessi mal-ilma tax-xita 

f’Ħal Għargħur u beda l-bini ta’ sistema ta’ culverts għall-ilma tax-xita f’numru ta’ toroq fil-Kalkara 

bil-għan li tiġi mtaffija l-problema tal-għargħar fit-toroq ta’ madwar il-knisja. 

 

3. Sezzjoni għall-Immaniġjar tal-Widien 

Twettaq xogħol ta’ tindif u qlugħ ta’ pjanti invażivi f’Wied Sant’Antnin f’Marsaskala, Wied Għajn 

Żejtuna fil-Mellieħa, Wied Għomor f’San Ġwann, Wied Liemu fir-Rabat, Wied Qannotta f’Burmarrad 

u Wied iċ-Ċawsli f’Ħal Qormi. Beda l-bini ta’ ħajt tas-sejjieħ f’Wied il-Għomor, f’San Ġwann bħala 

parti mir-riabilitazzjoni ta’ dan il-wied. 

Sar l-ewwel fażi ta’ studju biex jiġi rijabilitat Wied Blandun fil-Fgura u Raħal Ġdid. Dan il-proġett qed 

isir b’kollaborazzjoni mal-Kunsill Konsultattiv għan-Nofsinhar ta’ Malta. Ingħatat ukoll assistenza 

teknika lill-Aġenzija tal-Enerġija u l-Konservazzjoni tal-Ilma fuq il-proġett ta’ rijabilitazzjoni ta’ Wied 

il-Qlejgħa fir-Rabat. 

 

4. Fondi Ewropej 

Saret applikazzjoni għal fondi Ewropej taħt il-programm Life IP biex isir immudellar ta’ catchment 

areas, u proġetti ta’ dimostrazzjoni ta’ Sustainable Drainage Systems (SuDS). Din l-applikazzjoni ġiet 

milqugħa. 

 

Tħejjiet applikazzjoni għal fondi Strutturali Ewropej biex isir pjan għal restawr f’numru ta’ widien u 

jsir proġett pilota ta’ immaniġġjar integrat tal-widien f’Wied il-Għasel.  
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Is-Sezzjoni tar-Rekords u l-Arkivji 

 

Is-Sezzjoni tar-Rekords u l-Arkivji tad-Dipartiment minn dejjem kienet tagħti servizz lil min ikun 

qiegħed jagħmel riċerka akkademika, lil Dipartimenti Governattivi u Awtoritajiet, kif ukoll lill-

pubbliku ġenerali. Is-sena li għaddiet il-Unit għas-Servizzi ta’ Strateġija u Ppjanar waqqaf sistema biex 

il-proċedura biex wieħed jikseb l-approvazzjoni tkun aktar ċara u d-Dipartiment iżomm rekord aħjar 

tas-servizz li jkun qed jagħti lill-klijenti. Wara żmien ta’ prova fuq perjodu ta’ disa’ xhur u madwar 

tmenin talba, is-sistema ġiet meqjusa bħala stabbilita u minn issa ’l quddiem il-formoli jistgħu anke 

jintbagħtu elettronikament u qed tinżamm database bil-profili tal-klijenti li jagħmlu użu mis-servizz 

imsejjaħ ir-Records and Archives Customer Service u li issa jista’ jiġi aċċessat bl-email 

racs_wid.mtip@gov.mt. 

Il-Unit għas-Servizzi ta’ Strateġija u Ppjanar kompla jorganizza t-taħriġ fil-Geographic Information 

Systems (GIS) għall-impjegati fid-Dipartiment u tkompla x-xogħol biex il-manutenzjoni tal-Proġett 

Nazzjonali għat-Taffija tal-Għargħar (NFRP – National Flood Relief Project) tibda tiġi rrekordjata u 

mmaniġjata bil-GIS. 

Fi ħdan l-istess Unit tad-Dipartiment tkompla x-xogħol biex tlestew proposti għal programm nazzjonali 

u proġett pilota għall-konservazzjoni tal-ilma tax-xita, bir-rijabilitazzjoni tal-widien. Saret ukoll 

proposta biex il-kosta tiġi mmaniġjata aħjar sabiex jitnaqqsu l-perikli u r-riskji għall-pubbliku mill-

erożjoni ta’ xtut bil-blat u rdumijiet. F’dan il-qasam tlestiet ukoll proposta għal proġett ta’ 

kollaborazzjoni fuq dan is-suġġett ma’ pajjiżi oħrajn, liema proġett tressaq għall-fondi tal-Unjoni 

Ewropea f’Jannar tal-2018. 

 

Unit tal-Quantity Surveying 

 

Dan il-Unit li jaqa’ taħt id-Dipartiment tax-Xogħlijiet u Infrastrutura għandha r-responsabbiltà fit-

tħejjija ta’ dokumenti biex jinħarġu l-offerti kif ukoll tkun responsabli biex jinħarġu ċertifikati għall-

pagamenti matul l-implimentazzjoni tal-progetti sew li jaqgħu taħt dan il-Ministeru u anke ta’ diversi 

Ministeri oħra. Għalkemm dan il-Unit huwa żgħira fir-riżorsi umani tiegħu għandha l-kapaċità li jlaħħaq 

sew mal-impenji li jkollu.  

 

Fl-2016 inħarġu ċertifikati ta’ pagamenti li kienu jammontaw għal xogħol b’valur ta’ aktar minn 

€1,200,000 fuq diversi progetti fosthom; 

Birżebbuġa - Club House tal-Waterpolo. 

Ħaż-Żebbug - Kanal għall-ilma u kisi mill-ġdid tat-triq. 

Il-Marsa - Rinnovar tal-Port Workers Building. 

Is-Salina - Salt Pans. 

Birkirkara - Kanal għall-ilma. 

mailto:racs_wid.mtip@gov.mt
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Il-Baħrija - Żarmar u ġarr ta’ torrijiet tal-ħadid. 

L-Isla - Rinovar taz-Zuntier tal-Knisja 

Ħal Qormi – Kanal għall-ilma. 

L-Imqabba - Pavimentar ta’ Ġnien Pubbliku. 

Il-Kalkara - Struttura tal-ħadid fil-klabb tar-regatta. 

 

L-2017 kienet iktar sena attiva minn ta’ qabilha u fil-fatt inħarġu ċertifikati ta’ pagamenti li kienu 

jammontaw għal €9,000,000 ta’ xogħol li għadu qed isir u komplut, fosthom; 

 

Il-Belt Valletta - Rinovar tal-Funtana tat-Tritoni. 

Il-Birgu - Tisbiħ tal-Klabb tal-Boċċi. 

Il-Kalkara - Tibdil ta’ soqfa u kisi tat-triq bit-tarmak 

Ta’ Qali - Kisi mill-ġdid tat-toroq kollha tal-Pitkalija 

Il-Marsa - Triq temporanja mill-eks-Marsa Shipyard. 

Ħ’Attard - Bdil ta’ soqfa. 

Il-Kalkara – Grawnd tal-futbol u dressing rooms 

Kordin - Uffiċini ġodda għall-BRO 

Il-Kalkara - Public Convenience 

L-Imġarr - Pavimentar fi spazju miftuħ quddiem triq il-Magħkuba. 

Il-Kalkara - Kanal għall-ilma. 

 

Il-Communications Unit 

Ir-rwol prinċipali tal-Communications Unit huwa li jwassal firxa wiesgħa ta’ informazzjon dwar il-

ħidma tad-Dipartimenti, tad-Direttorati, it-taqsimiet u l-entitatjiet kollha li jaqgħu fi ħdan id-dekasteru 

tal-Ministeru għat-Trasport, l-Infrastruttura u Proġetti Kapitali. 

Sabiex jintlaħaq dan ir-rwol, f’sinerġija mal-uffiċjali pubbliċi rispettivi, ta’ kuljum jinġabar tagħrif li 

huwa relatat mal-proġetti li jkunu għaddejjin. Fost affarijiet oħra dan it-tagħrif jikkonsisti f’arkivju ta’ 

informazzjoni dwar l-istorja tal-proġetti nfushom. Din l-informazzjoni tinkludi kemm tagħrif miktub 

kif ukoll filmati u ritratti. Dawn tal-aħħar jinkorporaw filmati u ritratti ta’ kif kienu l-inħawi/il-bini minn 

qabel ma beda l-proġett, oħrajn li jirriflettu l-iżvilupp li jkun sar matul iż-żmien li jkun għaddej il-

proġett kif ukoll it-tlestija tal-proġett innifsu. 

Sussegwentament it-tagħrif miġbur jitwassal lill-pubbliku ġeneral permezz tal-mezzi tax-xandir, kemm 

permezz tat-televiżjoni kif ukoll permezz tar-radju. Dan isir billi l-Uffiċjal Anzjan tal-Informazzjoni 

tal-Ministeru, matul il-ġimgħa jattendi b’mod regolari fuq numru ta’ stazzjoni tar-radju u t-televiżjoni 

sabiex jagħti informazzjoni dwar id-diversi proġetti li jkunu għaddejjin. Filwaqt li tkun qed issir l-
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ispjegazzjoni, it-telespettaturi jkun jistgħu jsewgu wkoll il-filmati dwar il-proġetti rispettivi. Barra minn 

dan l-uffiċjal li jattendi waqt il-programmi jwieġeb għat-telefonati tas-semmiegħa u t-telespettaturi 

filwaqt li sussegwentament jgħaddi l-ilmenti u r-rakkomandazzjonijiet lit-taqsimiet tal-Customer Care 

tal-entitatijiet responsabbli.  

Fost il-proġetti li l-pubbliku kien mgħarraf dwarhom matul dan il-perjodu hemm dawk marbuta ma’ 

manutenzjoni u ħolqien ta’ ġonna pubbliċi, tisbiħ u bini ta’ promenades ġodda, bini ta’ futbol pitches, 

restawr ta’ knejjes u kappelli, tiswijiet u restawr ta’ każini tal-baned u dawk sportivi, tisbiħ ta’ spazji 

pubbliċi, tindif u kura tal-widien, bini ta’ toroq ġodda u manutenzjoni ta’ toroq eżistenti, kif ukoll it-

tneħħija ta’ perikli u manutenzjoni ta’ toroq wara l-maltemp jew aċċidenti tat-traffiku. 

Saret pubblikazzjoni informattiva ta’ ktieb dwar il-ħidma tal-Ministeru li kienet ikkumplimentata 

b’diversi ritratti ta’ proġetti li twettqu matul is-snin. Il-kitba u l-produzzjoni ta’ dan il-ktieb kienet kollha 

maħdum mill-Communcations Unit, filwaqt li l-istampar sar mill-Istamperija tal-Gvern. 

Barra minn dan, il-Communications Unit jieħu ħsieb li jsir il-qari tal-provi, kumpilazzjoni u traduzzjoni 

għall-Malti ta’ diversi rapporti u formolarji li jiġu mgħoddija lit-taqsima tal-komunikazzjoni minn 

diversi sezzjonijiet fi ħdan il-Ministeru tagħna. 

Fuq xewqa tas-Segretarju Permanenti beda jiġi mfassal abbozz ta’ programm bi proposti ta’ 

avvenimenti u attivitajiet soċjokulturali u edukattivi. Dan bl-iskop ewlieni li l-impjegati jkollhom aktar 

għarfien ta’ xulxin u tal-kwalitjiet u t-talenti li mżejnin bihom. Barra minn hekk fost il-proposti hemm 

avvenimenti u attivitajiet li l-iskop tagħhom huwa li jagħmlu il-Ministeru tagħna u d-diversi xogħlijiet 

tiegħu aktar viżivibli mal-pubbliku inġenerali. 

Għal dan l-iskop ġew imfassla termini ta’ riferenza biex jitwaqqaf kumitat b’rappreżentanti minn kull 

dipartiment u sezzjoni fi ħdan il-Ministeru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali. L-ewwel 

laqgħa ta’ dan il-kumitat. li huwa kompost minn 19-il membru saret f’Jannar 2018. Din l-inizjattiva 

intlaqgħet tajjeb ħafna minn dawk kollha kkonċernati u waqt din l-ewwel laqgħa ħarġu suġġerimenti u 

ideat li żgur ser ikomplu jimmotivaw lill-membri biex iħarsu ’l quddiem għat-twettiq tal-proposti u 

ideat maqbula. Saru wkoll laqgħat ma’ entitajiet mhux governattivi u anke filantropiċi biex jiġu evalwati 

u diskussi possibiltajiet ta’ programmi ta’ ħidma u kolaborazzjoni flimkien ma’ dawn l-għaqdiet biex 

tinħoloq kuxjenza u impenn soċjali li minnhom jibbenefikaw il-partijiet kollha. 

Sar ukoll il-ġbir tar-rapporti annwali mid-diversi dipartimenti u sezzjonijiet fi ħdan il-Ministeru biex 

ġew ikkumpilati f’rapport wieħed. Sar il-qari tal-provi ta’ dawn ir-rapporti kif ukoll kien hemm fejn 

saru traduzzjonijet għall-Malti għal uħud mill-imsemmija rapporti. 
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Diviżjoni tas-Support Services 

 

1. Dikjarazzjoni tal-Missjoni 

"Sabiex jiprovdi servizzi strateġiċi u ta support amministrattiv lill-Ministeru tat-Trasport, Infrastruttura 

u Progetti Kapitali u jiprovdi pariri lis-Segretarju Permanenti, u sabiex jikkordina l-attivitajiet tad-

Direttorati li jaqgħu taħt id-Diviżjoni tas-Support Services sabiex jiġi ggarantit kull appoġġ lil-Ministeru 

fil-kisba tal-missjoni tieghu" 

 

2. Responsabbiltajiet prinċipali 

L-iskop ewlieni tad-Diviżjoni tas-Support Services huwa li tipprovdi servizzi strateġiċi u 

amministrattivi ta’ ġestjoni lid-Dipartimenti u id-Direttorati varji li jaqgħu taħt il-portafoll tal-Ministeru 

għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali, 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-Support Services twettaq permez tad-Direttorati u Taqsimiet tagħha 

huma dawn li ġejjin: 

 Direttorat tar-Riżorsi Umani 

 Sezzjoni tas-Sigurtà 

 Direttorat tal-Finanzi u Amministrazzjoni 

 Taqsima tal-Kuntratti u Provisti 

 Taqsima tar-Reġistru 

 Sezzjoni tal Business Process Reengineering 

 

3. Kisbiet 

F’dawn l-aħħar sentejn f’din id-Diviżjoni beda proċess ta’ ristrutturazzjoni ta’ strutturi u proċessi sabiex 

jirriflettu il-bżonnijiet ta’ Ministeru fi sfond ta tibdil fil-portafoll kif ukoll sfidi u oġġettivi ġodda. 

Waħda mit-tibdiliet importanti hija l-introduzzjoni ta’ Sezzjoni tal-Business Process Re-engineering. 

Din is-sezzjoni qiegħda tiffoka fuq l-analiżi u d-disinn tal-flussi tax-xogħol u l-proċessi fi ħdan dan il-

Ministeru biex hekk il-proċessi jigu defeniti u insaħħu l-immaniġjar b’mod effettiv.  
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Kien hemm tibdil ukoll fid-Direttorat tar-Riżorsi Umani fejn ġew introdotti Assistenti Diretturi sabiex 

ikun hemm aktar maniġġjar dirett fil-funzjoni ta’ ingaġġar ta’ riżorsi umani u fil-funzjoni ta’ 

relazzjonijiet mal-impjegati. Fid-Direttorat tal-Finanzi u Amministrazzjoni ġiet introdotta pożizzjoni 

ġdida ta’ Assistent Direttur għall-pagamenti u kontabbilità sabiex il-Ministeru jkun aktar attrezzat 

sabiex jilqa’ l-isfidi tal-introduzzjoni tal-accruals accounting, introduzzjoni ta’ budgetary control, kif 

ukoll l-introduzzjoni ta’ manwal għall-pagamenti. 

 

Kif diġà rrapurtat aktar ’il fuq, il-Ministeru beda ukoll proċessi ta’ reviżjoni ta’ proċessi, fejn is-Sezzjoni 

tal-Business Process Reengineering qed ikollha impatt. Il-proċessi tal-pagamenti diġà ġew analizzati u 

b’riżultat ta’ dan ġie mħejji abbozz ta’ Manwal tal-Pagamenti li se jiġi introdott fl-ewwel kwart tas-

sena 2018. Minbarra dan beda proċess ta’ reviżjoni tal-proċeduri tad-Direttorat tar-Riżorsi Umani 

sabiex jiġu aktar effettivi. Dan il-proċess huwa wkoll maħsub li jikkontribwixxi lejn l-iżviluppar tas-

sistemi eletroniċi fi ħdan id-Direttorat tar-Riżorsi Umani. 

 

Bħala miżura ta’ simplifikazzjoni din id-Diviżjoni qed toħloq sistema ta’ ħlasijiet online ta’ liċenzji tal-

bini. Il-benefiċċji huma li l-bennejja ma jkollhomx aktar bżonn jidħlu Belt is-Sebħ sabiex iħallsu din il-

liċenzja, ħafna drabi jitilfu ġurnata jew nofstanhar xogħol. Huwa maħsub li huma jkunu jistgħu jibdew 

iħallsu l-liċenzja mill-kumdità ta’ darhom, fil-ħin l-aktar opportun għalihom. Dan ukoll jgħinhom ikunu 

aktar puntwali u aġġornati fiż-żamma tal-liċenzja tagħhom. Miżura oħra hi Notification System fejn ħa 

jsir kontroll aħjar tal-attendenza tal-istaff b’mod elettroniku. 

 

Taqsima għall-Monitoraġġ tal-Proġetti Nazzjonali u dawk Finanzjati mill-UE  

 

1. Daħla  

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

formalizzata b’deċiżjoni tal-Kabinett ta’ April 2013 li sussegwentament ġiet kkonsolidata permezz ta’ 

rapport tal-Management Efficiency Unit (MEU) fi ħdan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru, datat Frar 2014.  

 

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

partikulari, fejn ikun hemm il-bżonn, il-membri tal-PMU jgħinu lill-membri tal-project management 

team tal-proġett innifsu 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:  
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i. Monitoraġġ ta’ proġetti mmexxija minn entitajiet tal-Ministeru  

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

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

 

2. Proġetti Ġodda  

L-ewwel rwol tal-PMU huwa il-monitoraġġ u r-rappurtar ta’ proġetti mmexxija minn entitajiet tal-

Ministeru. 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 meħtieġa għajnuna ta’ esperti lil hinn mill-Ministeru u l-entitajiet tiegħu, 

il-PMU tieħu ħsieb li din l-għajnuna tinkiseb, bl-approvazzjoni tas-Segretarju Permanenti. 

 

It-tieni 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, l-Infrastruttura u Proġetti Kapitali. F’dan ir-rigward, uffiċjali fi ħdan il-PMU japplikaw 

il-kompetenza tagħhom sabiex mal-imsieħba jiżviluppaw kunċetti fi pjanijiet li jwasslu għall-proġetti 

nfushom.  

 

Il-PMU hija ukoll fdata bit-tmexxija ta’ numri ta’proġetti ġodda u tieħu ħsieb kull aspett tal-proġett mit-

tfassil u l-immaġinjar tax-xogħlijiet sal-geħluq tal-proġett u t-tħaddim tal-infrastrutura pprovduta mill-

proġett.  

 

Matul is-snin 2016 u 2017, il-PMU ħadmet fuq numru ta’ proġetti, kif indikat hawn isfel.  

 

3. Programm ta’ Taħriġ għall-Ħaddiema Kollha tal-Ministeru  

Wara li ltaqgħet ma’ rappreżentanti ta’ diversi sezzjonijiet fi ħdan il-Ministeru sabiex jiġu stabbiliti l-

bżonnijiet ta’ taħriġ akkademiku u vokazzjonali, il-PMU ppreparat l-istudji kollha meħtiġa għall- 

applikazzjoni għall-kofinanzjament għal taħriġ mill-fond ESF tal-UE. Fit-tieni nofs tal-2016, dan il-

proġett għadda għand id-Direttorat Immaniġġjar tar-Riżorsi Umani f’ħdan l-istess Ministeru. 

 

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

Dan huwa proġett ta’ bejn għoxrin u tletin miljun ewro kofinanzjat 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 ta’ ilma tax-xita mill-widien. Ir-rwol tal-PMU u tas-Sezzjoni ta’ 

Strateġija u Pjanar (MTI-WID-SPSU) fi ħdan id-Dipartiment tax-Xogħlijiet kien li jassistu 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 ikkolaboraw 
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mas-Sezzjoni tal-Konservazzjoni tal-Ilma (MEH-SEWCU) fi ħdan il-Ministeru għall-Enerġija u Saħħa, 

u ma’ ministeri oħra.  

 

5. Pjanijiet ta’ Maniġġjar 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 ikollaboraw bejnietom u mas-SEWCU 

sabiex jiġi żviluppat il-qafas tal-proġett li jwassal għall-applikazzjoni għal kofinanzjament ta’ ħames 

miljun ewro mill-fond LIFE IP tal-UE. Dan il-proġett, ġaladarba jseħħ, iservi ta’ qafas għal pjan 

ħolistiku li jkopri kull qasam fl-immaniġjar tal-widien.  

 

6. 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-immaniġġjar ta’ 

sistema bbażata fuq teknoloġija hydrogen fuel cell. L-idroġenu, li jiġi ġġenerat minn ilma u enerġija 

rinnovabbli, jiġi maħżun f’infrastruttura speċjalizzata, minn fejn jintuża bħala fuel għal karozzi li 

jaħdmu bl-idroġenu, u fuel sabiex tissaħħan binja mdaqqsa. Il-proġett jinkludi l-implementazzjoni fuq 

bażi kummerċjali l-installazzjoni tal-infrastruttura meħtieġa li tipproduċi l-idroġenu, il-mezzi ta’ 

trasport tal-idroġenu u l-użu tiegħu. Filwaqt li l-infrastruttura se tiġi installata fil-gżejjer Orkney fit-

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

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

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

 

7. 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 ppjanati u 

implementati 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 żjarat 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 indirizzati l-problemi. Minn żmien għal żmien, is-Segretarju Permanenti jitolbu rapporti li 

jinkwadraw il-progress ta’ proġetti partikulari.  

 

8. Il-Funtana tat-Tritoni 

Matul dawn is-sentejn, il-PMU kien responsabbli sabiex immexxi l-proġett tar-restawr tal-Funtana tat-

Tritoni, barra Bieb il-Belt Valletta. Dan il-proġett kien ilu mistenni peress li l-funtana kienet fi stat ħażin 

ħafna u kienet ilha s-snin ma taħdem. Kien għalhekk li l-Kap tal-PMU flimkien ma’ numru ta’ inġiniera 

u periti mid-Dipartiment tax-Xogħlijiet, u flimkien ma’ espert fir-restawr tal-bronż l-ewwel ippreparaw 
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d-dokumentazzjoni ħalli tinħareġ sejħa għall-offerti għax-xogħlijiet u wara sar l-evalwazzjoni tagħhom 

ħalli jingħata kuntratt għax-xogħlijiet meħtieġa. Peress li ħadd minn dawk li wera interess ma kwalifika 

bdew diskussjonijiet taħt il-Proċedura Negozjata sabiex ingħata kuntratt lil Joint Venture magħmul 

minn tliet kumpaniji Taljani li jispeċjalizzaw fir-restawr tal-bronż, ir-restawr tat-travertin u l-

installazzjonijiet elettriċi u mekkaniċi. Il-Joint Venture kellu subkuntratturi Maltin għax-xogħlijiet ta’ 

inġinerija ċivili u l-imaniġġjar tal-proġett. 

 

Il-kuntratt għar-restawr tal-funtana kien iffirmat fit-12 ta’ Jannar 2017 bejn il-Ministeru għat-Trasport 

u Infrastruttura u s-Sea Fountain One Joint Venture. Ix-xogħlijiet kienu jinkludu kull aspett tal-funtana, 

li jfisser ir-restawr tal-istatwi tal-bronż, ir-restawr tat-travertin (l-irħam) li jiksi l-funtana, il-bini ta’ 

impjant żgħir taħt l-art biex jissaffa l-ilma u jikkontrolla l-livelli tal-kimiċi fl-ilma, mina li twassal mill-

impjant sa taħt il-funtana, sistema ġdida ta’ pompi u l-installazzjoni ta’ sistemi tal-ilma u tad-dawl għall-

funtana. Ix-xogħlijiet kollha ġew jiswew madwar 4 miljun ewro u tlestew sal-aħħar tas-sena 2017 kif 

kien pjanat. 

 

Ix-xogħlijiet fuq il-funtana bdew fl-ewwel ġimgħa ta’ Frar 2017 meta l-figuri tal-bronż inqalgħu minn 

posthom u kienu trasportati lejn il-funderija li tispeċjalizza f’xogħlijiet artistiċi ġewwa Firenze, l-Italja 

u li għandha reputazzjoni internazzjonali fil-qasam. Fl-istess żmien sar studju xjentifiku sabiex jiġu 

stabbiliti l-aħjar metodi u kimiċi li għandhom jintużaw għar-restawr tat-travertin. Saru wkoll provi ta’ 

tindif tat-travertin fuq partijiet żgħar sabiex jkun ikkonfermat li huma l-aħjar sistemi ta’ tindif. Studji 

oħra saru sabiex jiġi stabbilit t-taħlita ta’ materjali għat-tiswija tal-ħsarat li kien hemm fit-travertin. Id-

disinn tad-dwal għall-funtana sar minn espert tad-dawl arkitettoniku li kien fdat bid-disinn tad-dwal 

tad-daħla tal-Belt Valletta sabiex id-dawl tal-funtana jikkomplimenta d-dawl ta’ madwarha. 

 

Ix-xogħlijiet kollha tlestew sal-aħħar tas-sena 2017, wara li saru diversi provi sabiex jiġi stabbilit l-aħjar 

setting tal-ġettijiet tal-ilma u tal-qawwa u tonalità tad-dwal ħalli d-dehra tal-funtana tkun waħda 

bblanċjata u tirrespeta d-disinn oriġinali. 

 

9. Installazzjoni ta’ pannelli fotovoltajċi fuq Project House 

Bħala miżura sabiex intejbu effiċjenza tal-użu tal-enerġija f’bini pubbliku, il-PMU ħa ħsieb sabiex tiġi 

installata sistema ta’ 270 pannella fotovoltajċi fuq il-bejt ta’ Project House fil-Furjana b’kapaċità ta’ 

34.29kWp. Il-PMU kien involut mill-bidu nett fejn ġew ippreparati studji, disinji, stimi u tfasslu rapporti 

dwar il-proġett sabiex jiġi approvat u tinħareġ sejħa għall-offerti. L-PMU kien responsabbli għall-

immaniġġjar tal-proġett li beda jopera f’Diċembru 2017. Permezz ta’ din l-infrastruttura nħoloq il-

potenzjal li madwar 16% tal-enerġija elettrika użata fi Project House tiġi ġġenerata minn sorsi 

rinnovabbli. 
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10. Monitoraġġ tal-Immaniġġjar 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 mmaniġġjar, wara li dawn jiġu implementati u kompluti, 

jiddeġeneraw fi żmien qasir. Matul dawn is-sentejn, il-PMU kien responsabbili għall-monitoraġġ tal-

operat u l-manutenzjoni tal-Charging Pillars provduti bil-proġetti tad-DemoEV u tal-Port PVEV. Il-

PMU ħa ħsieb ukoll li jiġi maqbul Operate and Maintain Agreement mal-kuntrattur li installa s-sistemi 

tad-dawl u ilma fil-Funtana tat-Tritoni sabiex jibqgħu jsiru dawk ix-xogħlijiet ta’ rutina li jżommu l-

funtana nadifa u taħdem kif suppost, ħalli dan il-monument jibqa’ jitgawda mill-ġenerazzjonijiet 

preżenti u dawk li ġejjin. 

 

Id-Direttorat għall-Iżvilupp tal-Politika u Implimentazzjoni tal-Programm 

Id-Direttorat kien involut ħafna fit-tħejjijiet għall-Presidenza tal-Kunsill tal-UE matul l-2016, u matul 

dak il-perjodu rrappreżenta lill-Ministeru f’kumitati diversi relatati mal-UE, kemm Malta kif ukoll barra 

minn Malta u għen fil-preparamenti. Dan irriżulta f’żewġ konferenzi ta’ livell għoli li saru Malta fl-

ewwel nofs tal-2017, immexxija mill-Ministru tat-Trasport u l-Infrastruttura, li fihom Ministri tat-

Trasport tal-UE addottaw id-Dikjarazzjoni tal-Belt Valletta dwar it-Titjib tas-Sikurezza Stradali u d-

Dikjarazzjoni tal-Belt Valletta dwar il-prijoritajiet għall-politika tal-UE dwar it-trasport marittimu sal-

2020: Kompetittività, Dekarbonizzazzjoni, Diġitalizzazzjoni biex jiġu żgurati l-konnettività globali, suq 

intern effiċjenti u settur marittimu ta’ livell dinji. Iż-żewġ dokumenti kienu ġew adottati bħala l-

Konklużjonijiet tal-Kunsill. 

 

1. Parteċipazzjoni fi Gruppi ta’ Ħidma 

Id-Direttorat kompla jiżgura l-kordinazzjoni bejn esperti nazzjonali u r-Rappreżentanza Permanenti tal-

UE, b’konsultazzjonijiet li kienu jsiru skont il-ħtieġa qabel laqgħat ta’ kumitati u gruppi ta’ esperti kif 

ukoll gruppi ta’ ħidma tal-kunsill. Matul l-2016 u l-2017 id-Direttorat ipprepara, xi minn daqqiet 

abbozza internament u drabi oħra rreveda u kkordina t-tħejjija ta’ sommarji tal-fatti għall-erba’ laqgħat 

tal-Kunsill tal-Ministri tat-Trasport, żewġ laqgħat ministerjali informali, tnax-il laqgħa tal-Grupp ta’ 

Livell Għoli, seba’ konferenzi, 113-il kumitat, u laqgħat ta’ gruppi ta’ esperti u 267 gruppi ta’ ħidma. 

 

2. Armonizzazzjoni mal-Acquis tal-UE  

Għadd ta’ Direttivi u Regolamenti ġew trasposti u/jew implimentati matul dan il-perjodu. Id-Direttorat 

ħa f’idejh azzjonijiet varji biex jassisti entitajiet f’dawn il-ħidmiet bil-għan li jiżgura li azzjoni tittieħed 

fil-ħin, b’hekk jiżgura li Malta timxi mal-obbligi tagħha bħala Stat Membru tal-Unjoni Ewropea, b’hekk 

tieħu mill-benefiċċji tal-miżuri kkonċernati filwaqt li tevita proċeduri ta’ ksur. Minħabba f’hekk, għadd 

ta’ emendi u miżuri ddaħħlu fil-leġiżlazzjoni nazzjonali, dawn kienu jinkludu: 
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 Direttiva 2014/47/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta’ April 2014 dwar l-

ispezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt tal-affidabilità stradali ta’ vetturi kummerċjali li jiċċirkolaw 

fl-Unjoni u li jirrevoka d-Direttiva 2000/30/KE Test b’relevanza għaż-ŻEE; l-Ordinanza dwar 

ir-Regolament tat-Traffiku (KAP.65), Regolamenti dwar il-Vetturi bil-Mutur (Test tal-

Affidabilità Stradali) (Emenda), 2017, ippubblikata 28.04.2017  

 

 Direttiva 2014/45/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta’ April 2014 dwar testijiet 

perjodiċi tal-affidabbiltà stradali għal vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom u li tħassar id-

Direttiva 2009/40/KE Test b’relevanza għaż-ŻEE; l-Ordinanza dwar ir-Regolament tat-

Traffiku (KAP.65), Regolamenti dwar il-Vetturi bil-Mutur (Test tal-Affidabilità Stradali) 

(Emenda), 2017, ippubblikata 28.04.2017  

 

 Direttiva 2014/46/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta’ April 2014 li temenda d-

Direttiva tal-Kunsill 1999/37/KE dwar id-dokumenti ta’ reġistrazzjoni għall-vetturi; l-Att dwar 

ir-reġistrazzjoni u l-liċenzjar ta’ vetturi bil-mutur (KAP.368), l-Att dwar l-Awtorità għat-

Trasport f’Malta (KAP.499), Regolamenti dwar ir-Reġistrazzjoni u l-Liċenzjar ta’ Vetturi bil-

Mutur (Emenda), 2017, 28.04.2017  

 

 Direttiva tal-Kummissjoni (UE) 2015/2087 tat-18 ta’ Novembru 2015 li temenda l-Anness II 

tad-Direttiva 2000/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-faċilitajiet tal-

akkoljenza fil-portijiet għall-iskart iġġenerat mill-bastimenti u għall-fdalijiet mill-merkanzija; 

Regolamenti dwar Faċilitajiet Portwali fejn jintlaqa’ skart iġġenerat mill-bastimenti u fdalijiet 

tal-merkanzija (Emenda), 2016 - l-Att dwar l-Awtorità għat-Trasport f’Malta (KAP.499), 

ippubblikat 01.11.2016 

 

 Direttiva 2014/90/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Lulju 2014 dwar tagħmir 

tal-baħar u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 96/98/KE; ir-Regolamenti dwar il-Bastimenti 

Merkantili (Tagħmir tal-Baħar), 2016 l-Att dwar il-Bastimenti Merkantili (KAP. 234), 

ippubblikat 06.06.2016.; Valutazzjoni tal-Konformità tar-Regolamenti dwar it-Tagħmir 

Marittimu, 2016 taħt l-Att dwar is-Sikurezza tal-Prodotti (KAP. 427), ippubblikat 09.08.2016 

 

 Direttiva (UE) 2015/1794 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Ottubru 2015 li 

temenda d-Direttivi 2008/94/KE, 2009/38/KE u 2002/14/KE tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill, u d-Direttivi tal-Kunsill 98/59/KE u 2001/23/KE, fir-rigward tal-baħħara; l-Att dwar 

l-Impjiegi u r-Relazzjonijiet Industrijali (KAP. 452); ir-Regolament dwar l-Informazzjoni u l-

Kunsultazzjoni mal-Impjegati (Emenda), 2017, ippubblikat 17.10.2017; l-Att dwar l-Impjiegi 
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u r-Relazzjonijiet Industrijali (KAP. 452), Regolament dwar it-Trasferiment tan-Negozju 

(Ħarsien tal-Impjieg) (Emenda), 2017, ippubblikat 17.10.2017; l-Att dwar l-Impjiegi u r-

Relazzjonijiet Industrijali (KAP. 452), Regolamenti dwar ir-Redundancies Kollettivi (Ħarsien 

tal-Impjieg, 2017, ippubblikati 17.10.2017; l-Att dwar l-Impjiegi u r-Relazzjonijiet Industrijali 

(KAP. 452), Regolamenti dwar il-Kunsill tax-Xogħlijiet Ewropew (Dispożizzjonijiet Ulterjuri) 

(Emenda), 2017, ippubblikati 17.10.2017; l-Att dwar l-Impjiegi u r-Relazzjonijiet Industrijali 

(KAP. 452), Regolamenti dwar Fond ta’ Garanzija (Emenda) 2017, ippubblikati 17.10.2017. 

 

 Regolament (UE) 2015/757 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2015 dwar 

il-monitoraġġ, ir-rappurtar u l-verifika ta’ emissjonijiet tad-dijossidu tal-karbonju mit-trasport 

marittimu, u li jemenda d-Direttiva 2009/16/KE; L.N. 191 tal-2017 l-Att dwar il-Bastimenti 

Merkantili (KAP. 234), Regolamenti tal-Bastimenti Merkantili (il-monitoraġġ, ir-rappurtar u l-

verifika ta’ emissjonijiet tad-dijossidu tal-karbonju mit-trasport marittimu)  

 

Kull sena, id-Direttorat fassal l-Inventarju tal-Għajnuna mill-Istat għall-Ministeru. 

 

3. L-Iżvilupp tal-Politika 

Id-Direttorat kompla jservi ta’ punt ta’ kuntatt fi ħdan il-Ministeru biex jirrapporta fuq il-Programm 

Nazzjonali ta’ Riforma, in-notifikazzjonijiet tat-TRIS u l-GTMO 5+5 Grupp ta’ Esperti tat-Trasport.  

 

4. Proġetti ffinanzjati mill-UE  

Id-Direttorat kompla jissorvelja proġetti ffinanzjati mill-UE li kienu qed jiġu implimentati mill-

entitajiet u d-dipartimenti li jaqgħu taħt il-Ministeru, jagħti l-għajnuna lill-entitajiet fl-istadju inizjali 

tal-applikazzjoni għall-iffinanzjar tal-proġett, matul il-fażijiet kollha tal-proġett u fl-għeluq tal-proġett, 

biex b’hekk ikun żgurat li r-riżultati tal-proġett ikunu konsistenti mal-linjigwida u l-objettivi tal-UE. Fi 

sforz biex ikun żgurat li dawn jitwettqu fil-ħin u tkun żgurata implimentazzjoni tal-proġett bla xkiel, 

saru u ġew faċilitati għadd ta’ laqgħat bejn il-Ministeru, mexxejja tal-proġetti u korpi regolatorji. 

 

Matul is-sentejn li qed jiġu trattati, saru erba’ laqgħat tal-Kumitat Ministerjali tat-Tmexxija tal-Proġetti 

li fihom ġie ssorveljat il-progress tal-proġetti approvati għall-kofinanzjament tal-UE taħt il-Politika ta’ 

Koeżjoni u Programmi Operattivi. L-ammont pubbliku eliġibbli u mhux eliġibbli mogħti kien jammonta 

għal ftit inqas minn €48 miljun u dan l-ammont ingħata lil dawn il-proġetti: il-Proġett Nazzjonali kontra 

l-Għargħar; Fażi I tat-TEN-T, Triq il-Kosta, MODUS, l-Iżvilupp tal-Kapaċità fir-Rispons għat-Tixrid 

taż-Żejt għall-Ħarsien tal-Ibħra ta’ Malta, il-Junction tal-Kappara u SIntegraM. Proġetti oħrajn li kienu 

ssorveljati mid-Direttorat, minkejja li l-pagamenti tagħhom ma ġewx ipproċessati mid-Direttorat, kienu 

jinkludu proġetti taħt il-fond Italia-Malta u l-programm LIFE fosthom: Port PVEV (Italia-Malta); u 

DemoEV (proġett LIFE). 
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Id-Direttorat irrappreżenta lill-Ministeru fi tmien Kumitati ta’ Monitoraġġ immexxija mill-MEAIM 

b’rabta mal-Programmi Operattivi I u II kif ukoll ieħor b’rabta mal-Fondi ŻEE-Norveġja. Ingħata 

tagħrif lid-dipartimenti u l-entitajiet ikkonċernati, u l-uffiċjali pparteċipaw ukoll f’għadd ta’ laqgħat 

bilaterali organizzati mid-Diviżjoni tal-Ippjanar u l-Koordinazzjoni tal-Prijoritajiet (PPCD) fi ħdan il-

MEAIM, flimkien mal-mexxejja tal-proġetti tal-entitajiet relevanti u uffiċjali oħrajn. 

 

Matul l-2016 dawn il-proġetti tlestew u bdew jaħdmu: Titjib f’Sezzjonijiet tan-Network tat-Toroq tat-

TEN-T - Fażi II; il-Proġett Nazzjonali kontra l-Għargħar (NFRP); Tranġar u Titjib tal-Moll tad-Deep 

Water, il-Marsa; MODUS, filwaqt li l-Iżvilupp tal-Kapaċità fir-Rispons għat-Tixrid taż-Żejt għall-

Ħarsien tal-Ibħra ta’ Malta tlesta fl-2017. 

 

Il-proġett tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF) Sinerġija “Studju Tekniku u CBA għall-Iżvilupp 

tal-LNG bħala Karburant Marittimu f’Malta” kien approvat fl-2016. Il-proġett SESAR kien approvat 

fl-2017, u qed jiġi implimentat taħt CEF. 

 

5. Il-Programm 2014-20 

Matul l-2016 u l-2017, id-Direttorat kompla jagħti l-għajnuna lill-Ministeru u entitajiet fit-tħejjijiet 

b’rabta mal-proġetti li se jitressqu għall-Programm 2014-20 kif ukoll l-għeluq tal-kondizzjonalitajiet 

ex-ante għal dan il-programm. Fil-kapaċità tiegħu ta’ Punt ta’ Kuntatt Nazzjonali għas-CEF – Trasport, 

id-Direttorat ħa sehem f’ħames laqgħat tal-Kumitat tas-CEF, kif ukoll fil-Forum tal-Punti ta’ Kuntatt 

Nazzjonali u l-konferenzi ta’ ESPON. Matul l-2016/2017, għadd ta’ applikazzjonijiet għal proġetti mill-

Fondi tal-UE 2014-2020 ġew approvati. Dawn kienu jinkludu għadd ta’ proġetti nazzjonali importanti 

fosthom tal-junctions tal-Kappara u l-Marsa, u SIntegraM. 

 

6. Attivitajiet oħrajn 

Matul l-aħħar sentejn l-uffiċjali fi ħdan id-Direttorat attendew għal taħriġ relatat mal-Istituzzjonijiet u 

l-Istrutturi tal-UE; id-Database tal-Fondi Strutturali 2014-2020; taħriġ dwar is-Sistema tal-Ġestjoni tal-

Fondi Diretti; Programm ta’ Taħriġ dwar Regolamenti u Proċeduri Ġodda tal-Akkwist Pubbliku; l-

Akkwist Pubbliku Aħdar; Rekwiżiti u Leġiżlazzjoni Nazzjonali relatati mal-Fondi tal-UE; u sessjonijiet 

ta’ tagħrif fuq il-programm 2014-2020. Id-Direttorat ipparteċipa wkoll f’taħriġ ta’ induzzjoni għal 

uffiċjali ġodda tas-servizz pubbliku. 
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L-Uffiċċju taċ-Chief Information Officer (CIO)  

 

Rapport Annwali 2016 

 

L-għan ta’ dan l-uffiċċju huwa li joħloq strateġiji rigward l-Informatika u l-Kommunikazzjoni (ICT), 

li jassistu fit-trasformazzjoni tal-funzjonijiet interni tad-dipartimenti b’mod proattiv bl-użu tat-

teknoloġija u bl-aħjar prattiċi fl-industrija. 

 

1. Introduzzjoni 

L-Uffiċċju taċ-Chief Information Officer (UCIO) huwa responsabbli mill-iżvilupp, l-kordinament, 

għat-tħejjija tal-pjanijiet strateġiċi u operattivi tal-ICT bħala appoġġ għall-istrateġija nazzjonali tal-

ICT. L-UCIO jippromwovi u jixpruna l-informatika f’kull aspett tal-immaniġjar tal-informazzjoni fil-

Ministeru u d-dipartimenti rispettivi. L-uffiċju għandu rwol ieħor ċentrali fil-manutenzjoni u l-

implimentazzjoni tal-infrastuttura teknoloġika.  

 

2. Operat u Servizzi Mogħtija 

B’ħidma fil-qrib mal-MITA, l-UCIO pprovda servizzi u t-tagħmir tal-ICT neċessarji biex ikunu 

jistgħu joperaw il-ħaddiema tal-Ministeru, d-Dipartimenti u l-Entitajiet fi ħdanu.  

 

3. Infrastruttura tan-Network 

Matul l-2016, saru diversi xogħlijiet relatati mal-infrastruttura u n-Networks f’diversi Dipartimenti 

fosthom:  

 

 Sostituzzjoni u installazzjoni ta’ Network Switches għall-Power over Ethernet (PoE) 

 Ipprogrammar tan-Network switches f’numru ta’ dipertmenti  

 Immodernizzar tan-Network Cabinets 

 Installazzjoni u rilokar ta’ Network Points ġewwa uffiċini eżistenti jew ġodda 

 

4. Xiri ta’ apparat għall-Videoconference 

L-UCIO ħa ħsieb sabiex tinħareġ sejħa għall-offerti wara riċerka fis-suq, għal apparat speċjalizzat 

għall-użu ta’ videoconferences. L-għan kien li jsir taħriġ u familjarizazzjoni ma’ dan l-istess apparat 

bħala tnedija għall-Presidenza Maltija tal-Unjoni Ewropa fl-2017.  

 

5. Xiri ta’ Liċenzji ta’ Software Computer Aided Design (CAD) 

Fl-2016 id-domanda u l-ħtieġa għas-software CAD fi ħdan diversi dipartimenti fit-taqsima tax-

xogħlijiet, żdiedet sostanzajalment u kienet imperattiva li l-liċenzji eżistenti ta’ dan is-software jiġu 
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aġġornati għall-verżjonijiet moderni. L-UCIO mexxa n-negozjati biex jinxtraw liċenzji moderni bl-

iżjed prezzijiet favorevoli. Fl-istess waqt il-liċenzji ġew installati fuq server dedikat u ġew 

implementati mad-dipartmenti kkonċernati. 

 

6. Servizzi Online (mServices) 

B’ħidma kontinwa mad-Direttorat tat-Tindif, permezz tal-istrateġijja tal-Gvern ċentrali, tnedew 

xogħlijiet għall-introduzzjoni ta’ Mobile Application għaċ-ċittadin. L-għan ta’ din il-mobile app kien 

li timxi id f’id mal-kampanja edukattiva “Għalfejn Tħammeġ Pajjiżek?”, u jiġi rrappurtat skart mormi 

llegalment.  

 

7. Taħriġ 

Matul l-2016 membri tal-UCIO ħadu sehem f’diversi korsijiet imnedija mill-Istitut għas-Servizz 

Pubbliku (IPS), speċifikament fil-Public Management Toolkit li huwa ddisinjat sabiex jagħti taħriġ 

lill-impjegati f’pożizzjonijiet maniġerjali. Dawn il-korsijiet għenu lill-uffiċjali jiksbu iżjed ħiliet u 

tagħrif dwar proċeduri interni, filwaqt li jtejbu l-kwalità tas-servizz pprovdut. 

 

8. Programm tal-Istudenti 

Bis-saħħa ta’ programm imniedi mill-MITA, l-UCIO bbenefika minn servizzi ta’ studenti 

speċjalizzati fl-istudji tat-tekonoloġija u l-informatika. Il-programm imsejjaħ MITA Student 

Placement Programme (SPP), għen fl-operat u l-implementazzjoni ta’proġetti li kienu kkummisjonati 

mill-UCIO għall-perjodu ta’ tliet (3) xhur. Dawn l-istudenti ngħataw taħriġ dettaljat fuq il-linja ta’ 

studju tagħhom fl-ICT fosthom fl-immaniġġjar ta proġetti, manutenzjoni ta’ websites, tiswijiet ta’ 

kompjuters relatati fuq hardware kif ukoll fuq software. B’inizjattiva tal-UCIO dawn l-istudenti 

ngħataw ukoll viżibiltà fl-operat tal-Ministeru u d-dipartimenti rispettivi fejn ġie apprezzat l-

ispeċjalizzazzjoni tal-informatika, u x-xogħol ta’ natura teknika fis-settur involut. 

 

9. Websites 

L-UCIO għen ukoll fl-immaniġjar tal-websites uffiċjali tal-Ministeru. B’koordinament u 

b’konsultazzjoni mad-dipartimenti, dan l-uffiċċju żamm is-sit elettroniku tal-Ministeru aġġornat bil-

kontenut pprovdut. Fl-istess waqt b’inizzjattiva minn dan l-uffiċċju, tressqu wkoll ideat ġodda bil-

mira li tagħti esperjenza pożittiva, effettiva u semipliċi liċ-ċittadin li jagħmel użu mill-websajt.  

 

10. Sistema tat-Telefonija (PABX) 

Bl-implimentazzjoni ta’ sistema tat-telefonija iżjed moderna, dan l-uffiċċju ħejja t-triq għall-

akkontabilità fuq in-neqfa kapitali minn kull dipartiment u diretoratt rispettiv. Wara eżerċizzju 

intensiv mwettaq minn dan l-uffiċċju fejn kull numru ngħata cost centre speċifiku li jallaċċjaħ ma’ 

dipertiment, ingħatat il-possibilità li jinħarġu rapporti elettroniċi li jindikaw in-nefqa ta’ kull 
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dipertiment xahar b’xahar. B’kollaborazzjoni mad-Dipartment tas-Servizzi Finanzjarji (FMD), inbeda 

eżerċizzju fejn kull kap ta’ Dipartiment jkollu viżibiltà fin-nefqa tat-telefonati taħt ir-responsabbiltà 

tiegħu/ha. 

 

Rapport Annwali 2017 

 

11. Infrastruttura tan-Network 

Matul l-2017, saru diversi xogħlijiet relatati mal-infrastruttura u n-networks f’diversi Dipartimenti 

fosthom:  

• Tlestija tax-xogħlijiet ġewwa l-ewwel sular (in-naħa tax-xellug) ta’ Project House fl-uffiċċju 

tal-Proġetti għar-Riabilitazzjoni (RPO), il-Furjana. 

• Tlestija tax-xogħlijiet u l-ikkummissjonar tal-konnettività mal-MAGNET fl-uffiċini tan-

National Flood Relief Project (NFRP), il-Mosta. 

• Tlestija tax-xogħlijiet u l-ikkummissjonar tal-konnettività mal-MAGNET fl-Mustering room 

f’Ħal Luqa fi ħdan id-Direttorat tat-Tindif. 

• Tlestija tax-xogħlijiet u l-ikkummissjonar tal-konnettività mal-MAGNET tad-distrett (Ex-

Kordin), fi ħdan il-garaxx tal-Gvern ta’ Kordin ġewwa l-ex-Canteen. 

• Tlestija tax-xogħlijiet, u l-ikkummissjonar tal-konnettività mal-MAGNET fi Project House, il-

Furjana fis-sular ta’ isfel, filwaqt li sar eżerċizzju ta’ tindif u tneħħew il-cables żejda. 

• Tlestija tax-xogħlijiet u l-ikkummissjonar tal-konnettività mal-MAGNET fl-uffiċini tal-

Building Regulation Board (BRB), il-Furjana.  

• Assistenza fit-trasferiment, konfigurazzjoni mill-ġdid u konnessjonijiet man-network tal-

uffiċċji l-ġodda għad-Direttorat Żvilupp Politika u l-Programm ta’ Implimentazzjoni (PDPID) fi 

Blokk E. 

• Ġie imħejji disinn ġdid tal-Local Area Network (LAN) għad-direttorat tat-tindif f’Kordin. Dan 

ġie mgħoddi lil Ministeru għall-Ġustizzja u Gvern Lokali (MJCL) wara it-tibdil fil-portafoll. 

• Ingħatat konsulenza u għajnuna fil-kitba tad-dokumentazzjoni teknika tan-network għas-sejħa 

tal-offerta tad-Disinn u l-Bini ta’ kumpless ta’ ħidma u faċilitajiet anċillari fid-Direttorat tal-

Manifattura u s-Servizzi f’Kordin. 

• Ġiet aġġornata d-dokumentazzjoni tan-networks, speċjalment f’żoni ġodda. 

• Sar tindif tad-Domain Name System (DNS) u monitoraġġ fil-Performance tal-Wide Area 

Network (WAN) u tan-Network Switches. 

 

12. Servizzi Online (mServices) 

F’Marzu tal-2017, ġiet varata l-ewwel fażi tal-Government Mobile Strategy msejħa mCommunications. 

L-UCIO flimkien mad-Direttorat tat-Tindif tlestew ix-xogħlijiet finali ta’ testing fuq il-Mobile App 

mogħtija l-isem ta’ Garby and Tidy.  
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Fit-tieni kwart tal-2017, l-UCIO ipparteċipa f’numru ta’ focus groups, għen fit-testing, u f’każijiet 

ikkontribwixxa għall-iżvilupp ta’ erbgħa (4) servizzi ġodda online li ser jiġu varati f’Marzu 2018 għat-

tieni fażi msejħa mTransactions. 

 

13. Taħriġ 

Matul l-2017 il-membri kollha tal-UCIO komplew jieħdu sehem f’diversi korsijiet imnedija mill-Istitut 

għas-Servizz Pubbliku (IPS), speċifikament fil-Public Management Toolkit li huwa ddisinjat biex 

iħarreġ lill-impjegati f’pożizzjonijiet maniġerjali. Dawn il-korsijiet servew ta’ għajnuna biex l-uffiċjali 

jiksbu iżjed tagħrif dwar proċeduri interni u jtejbu il-kwalità fis-servizz li jiġi pprovdut, billi 

mmassimizzaw l-ħiliet tagħhom. 

 

14. Programm tal-Istudenti 

Mill-ġdid fl-2017, bis-saħħa ta’ programm imniedi mill-MITA, l-UCIO bbenefika minn servizzi ta’ 

studenti speċjalizzati fuq l-istudju tat-tekonoloġija u l-informatika. Il-programm imsejjaħ MITA 

Student Placement Programme (SPP), għen fl-operat tal-implementazzjoni tal-proġetti li kienu 

kkummisjonati mill-UCIO għall-perjodu ta’ tliet (3) xhur. Dawn l-istudenti ngħataw taħriġ dettaljat fuq 

il-linja ta’ studju tagħhom fl-ICT fosthom fuq immaniġġjar ta proġetti, manutenzzjoni ta’ websites, 

tiswijiet ta’ kompjuters relatati fuq hardware kif ukoll fuq software. B’inizjattiva tal-UCIO dawn l-

istudenti ngħataw ukoll viżibiltà fuq l-operat tal-Ministeru u d-dipartimenti rispettivi fejn ġie apprezzat 

l-ispeċjalizzazzjoni tal-informatika, u l-livell ta’ teknikalità fin-negozju u fis-settur involut. 

 

Din is-sena apparti l-programm tal-SPP, l-UCIO pparteċipa fi programm ieħor imniedi mill-Ministeru 

għall-Edukazzjoni. Dan il-programm magħruf bħala Carrier Exposure Experience (CEE), għandu l-

għan li jespondi studenti minn diversi skejjel sekondarji li huma imħajra fil-linja tal-ICT għal esperjenza 

fuq il-post tax-xogħol għal ġimgħa. 

 

L-UCIO laqa’ bi ħġaru dawn il-placements u din l-inzjattiva. Dawn kienu mqassma hekk: 

1. Żewġ studenti mill-Kulleġġ Maria Reġina mit-3 ta’ April 2017 sas-7 ta’ April 2017  

2. Żewġ studenti mill-Kulleġġ Santa Klara mit-2 ta’ Mejju 2017 sal-5 ta’ Mejju 2017  

3. Żewġ studenti mill-Kulleġġ Maria Reġina mit-8 ta’ Mejju 2017 sat-12 ta’ Mejju 2017  

4. Żewġ studenti mill-Kulleġġ Santa Tereża mill-15 ta’ Mejju 2017 sad-19 ta’ Mejju 2017  

 

Il-ħaddiema tal-UCIO wrew sodisfazzjoni kbir bil-parteċipazzjoni f’dawn iż-żewġ programmi fejn 

ingħatat opportunità ferm pożittiva lill-istudenti u l-ħaddiema. 
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15. Websites 

L-UICIO kien ikkummissjonat biex jiżviluppa website għall-inizjattiva msejħa mill-Lenti Tiegħek. L-

għan u l-iskop ta’ din l-inizjattiva kienet sabiex il-pubbliku jibgħat ir-ritratti tal-Funtana tat-Tritoni bit-

tħejjija għall-inawgurazzjoni ta’ dan il-Proġett Nazzjonali. 

 

L-UCIO għen ukoll fl-immaniġjar tal-website uffiċjali tal-Ministeru. B’kordinament u b’konsultazzjoni 

mad-dipartimenti, dan l-uffiċċju aġġorna s-sit elettroniku tal-Ministeru bil-kontenut pprovdut. Fl-istess 

waqt b’inizjattiva minn dan l-uffiċċju, tressqu wkoll ideat ġodda bil-mira li tagħti esperjenza tajba, 

effettiva u semipliċi liċ-ċittadin li jagħmel użu mill-website.  

 

16. Sistema tat-Telefonija (PABX) 

Il-Ministeru ħadem fuq eżerċizzju ta’ monitoraġġ, bl-iskop li jittnaqqsu l-ispejjeż relatati mal-infiq 

rikurrenti tat-telefonija. L-UCIO ta l-assistenza tiegħu billi pprovda rapporti kull xahar lid-Direttorat 

għas-Servizzi Finanzjarji (FMD), fejn dawn setgħu jidentifikaw spejjeż kontrollabli. Id-data telefonika 

ġiet eżaminata f’perjodi differenti sabiex finalment fl-għeluq tal-2017 inħarġet statisika interna li 

kkumparat l-infiq bejn l-2016 u l-2017. Il-Ministeru iffranka spejjeż ta’ madwar €29,000.  

 

Filwaqt li saru eżerċizzji ta’ monitoraġġ li fihom ikkontribwixxa dan l-uffiċċju, l-UCIO kompla bi sħiħ 

bl-implimentazzjoni tal-bidla tat-telefonija minn analogue u digital għal teknoloġija moderna ta’ Voice 

over Internet Protocol (VoIP). Id-domanda għal din il-qalba żdieded konsiderevolment matul l-2017 u 

l-liċenzji ġew utilizzati kollha. L-UCIO ressaq każ għax-xiri ta’ tliet mitt (300) liċenzja biex jitkompla 

l-eżerċizzju ta’ mmodernizzar. Din it-talba ġiet aċċettata u l-ħidma tkompliet. 

 

L-UCIO estenda wkoll l-appoġġ tiegħu fis-servizz tat-telefonija sabiex jiġu sfruttati l-funzjonijiet tas-

sistema tat-telefonija. Din l-inizjattiva ffaċilitat ix-xogħol lill-ħaddiema tad-dipartimenti u kkontribwiet 

bi sħiħ biex l-address book intern tal-PABX jibqa jiġi mantnut u aġġornat. 

 

17. Tiġdid tal-Liċenzja tal-Bennejja 

L-UCIO ġie avviċinat sabiex titnieda miżura ta’ simplifikazzjoni għat-tiġdid tal-liċenzja tal-Bennejja li 

hija amministrata mid-Direttorat għas-Servizzi Finanzjarji (FMD). Il-proċedura attwali hija 

kompletament manwali, fejn il-bennej liċenzjat ried bilfors iżur id-dipartiment tal-FMD sabiex iħallas 

u jġedded din il-liċenzja. 

 

B’kollaborazzjoni mal-Ministeru għall-Ekonomija, l-Investiment u n-Negozji ż-Żgħar (MEIB), ġie 

ffirmat Memorandum of Understanding (MoU) biex tintuża sistema eżistenti għall-ħlas online tal-

liċenzji.  
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Il-benefiċċju ta’ din l-inizjattiva tilħaq il-qofol tagħha billi il-ħlasijiet isiru esklussivament online. 

B’hekk jingħata servizz aċċessibbli 24/7, skont l-istrateġija ċentrali tal-Gvern.  

  

18. Sistema ta’ follow-on printing 

Tnedew diskussjonijiet mad-Direttorat għas-Servizzi Finanzjarji (FMD), bil-għan li titnaqqas l-ispiża 

rikurrenti fuq il-konsum tal-printing. L-UCIO ġie inkarigat biex jidentifika u jaħseb f’sistema iżjed 

kontabbli fejn tkun possibli li jsir monitoraġġ fuq il-konsum tal-printing.  

 

Permezz tal-implimentazzjoni ta’ magni mikrija, l-UCIO nnegozja pakkett biex ġie pprovdut software 

speċjalizzat, ħalli jkunu jistgħu jinħarġu rapporti dettaljati fid-dipartimenti rispettivi. B’mod parallel, 

tkomplew id-diskussjonijiet mal-MITA biex jitwaqqaf server ċentrali għand il-MITA fis-Segregated 

Hosting Environment (SHE) u jiġi amministrat b’mod ċentrali. 

 

L-Uffiċċju għar-Regolament tal-Bini 

 

Wara li l-Uffiċċju għar-Regolament tal-Bini (BRO) kien daħal f’diskussjonijiet intensivi ma’ 

rappreżentanti tal-Kummissjoni Ewropea dwar Reasoned Opinion li Malta kienet ġiet servuta biha lejn 

l-aħħar tas-sena 2013, tul is-snin 2016 u 2017, beda jinqata’ l-frott tal-isforzi li kienu saru. Il-

Kummissjoni Ewropea kienet irrealizzat li l-Uffiċċju għar-Regolament tal-Bini ħa l-materja tar-

Rendiment tal-Enerġija fil-Bini b’serjetà kbira u għaldaqstant setgħet titwitta t-triq għall-quddiem. 

 

Tul l-2016, l-istess Kummissjoni Ewropea tat l-approvazzjoni tagħha biex Avviż Legali mfassal mill-

istess Uffiċċju eventwalment jidħol flok dak eżistenti A.L. 376/2012. Permezz ta’ din l-approvazzjoni, 

setgħet issir konsultazzjoni inter-ministerjali u sussegwentament konsultazzjoni aktar wiesgħa fil-

Gżejjer Maltin u Għawdxin. Wara li ngħalqu dawn il-proċessi ta’ konsultazzjoni, ittieħdet nota ta’ dak 

li ntqal u li kien ġie ssuġġerit u bis-saħħa t’hekk tul l-2018, l-AvviżLegali rivedut ikun jista’ jidħol fis-

seħħ wara li l-istess Uffiċċju għar-Regolament tal-Bini ħejja għall-Kabinett tal-Ministri Memorandum 

u Impact Assessment rispettivament.  

 

1. Rekwiżiti Minimi tar-Rendiment tal-Enerġija  

L-Uffiċċju għar-Regolament tal-Bini huwa responsabbli għall-iffissar ta’ rekwiżiti minimi tar-

rendiment tal-enerġija fil-bini kollu kif meħtieġ li jiġi stabbilit mill-Unjoni Ewropea. F’konformità 

mad-Direttiva tal-UE 2010/31 Riformulazzjoni tad-Direttiva dwar ir-Rendiment tal-Enerġija fil-Bini 

(EPBD), ir-rekwiżiti minimi huma stabbiliti f’livelli kost-ottimali. Wara l-finalizazzjoni ta’ studji kost-

ottimali, ġie stabbilit grupp ta’ ħidma inter-ministerjali biex jipproponi rekwiżiti minimi aġġornati. Il-

proposti minn dan il-grupp ta’ ħidma ġew żviluppati f’Dokument F rivedut biex jissostitwixxi l-Gwida 
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Teknika F, rekwiżiti minimi dwar ir-rendiment tal-enerġija tar-regolamenti tal-bini, 2006. Id-dokument 

inħareġ għall-konsultazzjoni ma’ dipartimenti, entitajiet u partijiet interessati tal-gvern u wkoll inħareġ 

għall-konsultazzjoni pubblika. Ir-risposti riċevuti ġew ikkunsidrati u assorbiti b’mod li d-dokument 

finali: Dokument Tekniku F Parti 1: Rekwiżiti Minimi tar-Rendiment tal-Enerġija għal Bini f’Malta 

setgħu jidħlu fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2016. Ir-rekwiżiti minimi ġodda daħlu fis-seħħ permezz ta’ Avviż 

434 tal-2015 abbozzat mill-BRO, u tħabbar lill-pubbliku ġenerali permezz ta’ avviż tal-gvern maħruġ 

mill-BRO. 

 

Minn konklużjonijiet tal-grupp ta’ ħidma inter-ministerjali msemmi hawn fuq, ġie deċiż li għal residenzi 

li mhumiex uffiċċji, studji ddettaljati kellhom isiru b’mod li r-rendiment tal-enerġija għal binjiet ġodda 

setgħa jiġi stabbilit f’livell xieraq. F’dan ir-rigward, ġew identifikati wieħed u għoxrin binja ta’ 

referenza biex jirriflettu spettru ta’ bini għal binjiet mibnija reċentement. Il-kategoriji ta’ bini ta’ 

referenza jdentifikati huma bini edukattiv, lukandi, ristoranti, ħwienet, kumplessi sportivi u djar tal-

anzjani. Espert estern kien involut biex jissorvelja dawn l-istudji. L-istudji jikkonsistu fl-applikazzjoni 

ta’ diversi miżuri u teknoloġiji effiċjenti fl-użu tal-enerġija u li jidentifikaw l-effett tagħhom fuq ir-

rendiment tal-enerġija ta’ dan il-bini. Dawn l-istudji tlestew, u tħejja rapport għal kull kategorija. 

Attwalment għaddejjin bil-proċess sabiex minn dawn l-istudji qed isiru studji oħra biex ikun jista’ isiru 

studji kost-ottimali kemm ta’ dawn il-kategoriji hekk imsemmija preċedentament, kif ukoll tar-residenzi 

u uffiċċji, li jinvolvu numru ta’ simulazzjonijiet kif diġà sar fil-kategoriji tal-bini edukattiv, lukandi, 

ristoranti, ħwienet, kumplessi sportivi u djar tal-anzjani. Fl-aħħar ta’ dan il-process se jsir rapport bir-

riżultati u jiġi sottomess lill-Unjoni Ewropea sabiex inkunu ssodisfajna l-obbligi tagħna bħala pajjiż 

membru. 

 

2. Pjan ta’ Bini ta’ Kważi Enerġija Żero għal Malta 

Malta hija mpenjata li ttejjeb ir-rendiment tal-enerġija għal binjiet ġodda b’tali mod li bini l-ġdid kollu 

mibni wara l-2020 ikun Bini ta’ Enerġija Kważi Żero magħruf fil-qosor bħala NZEB. Kważi livelli ta’ 

enerġija-żero għandhom jiġu definiti minn kull stat membru skont il-qafas stabbilit mill-Kummissjoni 

Ewropea permezz tal-EPBD u gwidi oħra. F’dan ir-rigward, ġie stabbilit grupp ta’ ħidma ppresedut u 

magħmul mill-Uffiċċju għar-Regolament tal-Bini u minn membri mill-Bord dwar ir-Regolament tal-

Bini u l-Ministeru għall-Enerġija. Ġiet żviluppata definizzjoni dettaljata kemm għal residenzi kif ukoll 

għal bini ieħor u din id-definizzjoni flimkien ma’ pjan ta’ azzjoni u taghrif miġbur inħarġu f’dokument. 

Dan id-dokument (Nearly-Zero Energy Buildings Plan for Malta, 2015) kien imqassam b’mod 

wiesgħa f’forma ta’ kopji stampati għall-konsultazzjoni pubblika. Dan id-dokument ittella’ fuq il-

websajt tal-BRO u ġie mħabbar lill-pubbliku permezz ta’ avviż tal-gvern maħruġ mill-BRO stess. 
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3. Ċertifikati dwar ir-Rendement tal-Enerġija 

Il-BRO huwa responsabbli mit-twaqqif, l-aġġornament u t-tħaddim tas-sistema ta’ ċertifikazzjoni tar-

rendiment tal-enerġija u l-infurzar tar-rekwiżiti għall-ħruġ ta’ ċertifikati tar-rendiment tal-enerġija 

(EPCs) fuq il-bejgħ, kostruzzjoni u kera ta’ kwalunkwe bini. L-infurzar ta’ dan ir-rekwiżit żied in-

numru ta’ EPCs maħruġa minn ftit inqas minn 1,500 ċertifikat fis-sena 2014 għal 11,432 ċertifikati fl-

2017 (ara tabella). Sar sforz konsiderevoli fl-infurzar ta’ dawn ir-rekwiżiti. Il-BRO kompla jinforma 

lill-pubbliku dwar id-drittijiet tiegħu meta jixtri proprjetà permezz ta’ fuljetti li tqassmu lill-bejjiegħa u 

xerrejja prospettivi. Uffiċjali tal-BRO kellhom ukoll rokna fi programm fuq radju lokali fejn iddiskutew 

l-importanza tal-EPC u wieġbu l-mistoqsijiet tas-semmiegħa. 

 

Sena Ċertifikati Reġistrati 

2014 1,420 

2015 8,482 

2016 9,728 

2017 11,432 

Bħala parti mir-rekwiżiti fl-Artikolu 12 (4) tad-Direttiva tal-EPB, ġew żviluppati linji gwida biex jagħtu 

struzzjonijiet lill-aġenti tal-proprjetà immobbli, partijiet interessati oħra fl-industrija tal-bini u l-

pubbliku ġenerali dwar ir-rekwiżit għal reklami għal proprjetà biex jinkludi ndikaturi tal-prestazzjoni 

tal-enerġija. Dawn il-linji gwida nħarġu għall-konsultazzjoni pubblika. Dawn ġew trasformati f’regoli 

dettaljati bit-titlu Advertising Requirements Guidelines u ttellgħu fuq is-sit elettroniku tal-BRO. Saru 

numru ta’ laqgħat ma’ diversi partijiet interessati f’dan ir-rigward. 

 

Il-BRO qed jipprovdi ż-żamma ta’ linja ta’ għajnuna għall-pubbliku ġenerali. Din kienet immexxija 

minn diversi uffiċjali matul is-sena 2015, 2016 u 2017. L-appoġġ tekniku għall-kważi ħames mitt 

assessur dwar ir-Rendiment tal-Enerġija nżamm matul is-snin b’kontribuzzjoni minn professjonisti 

mill-BRO. Din il-linja ta’ għajnuna hija disponibbli għall-membri tal-pubbliku, nutara, avukati u 

assessuri permezz tal-posta, posta elettronika, telefon u personalment fl-uffiċini tal-BRO. Linja ta’ 

għajnuna teknika b’appoġġ mill-Istabbiliment tar-Riċerka tal-Bini (BRE) tar-Renju Unit hija wkoll 

disponibbli wara ftehim milħuq mill-BRO. 

 

Ċertifikati dwar ir-Rendiment tal-Enerġija f’Malta jinħarġu permezz tal-użu tal-metodoloġiji EPRDM 

u iSBEMmt għal residenzi u non-residenzi rispettivament. Dawn il-metodoloġiji ġew adottati 

uffiċjalment bħala s-sistemi approvati għat-twettiq ta’ ċertifikati permezz ta’ żewġ avviżi separati tal-

gvern maħruġa mill-BRO. 
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4. Wiri ta’ EPC f’bini pubbliku skont l-artikolu 13 (1) tad-Direttiva 

F’konformità mad-Direttiva tal-UE 2010/31, l-artikolu 13 (1) imfassal mir-riformulazzjoni tad-

Direttiva dwar ir-Rendiment tal-Enerġija tal-Bini (EPBD), il-binjiet pubbliċi kollha, esklużi dawk l-

awtoritajiet pubbliċi li jinsabu f’bini skedat li huma eżentati minn dan ir-rekwiżit, u li spiss iżuruhom 

il-pubbliku għandhom ikollhom l-EPC muri b’mod ċar f’post prominenti viżibbli għall-pubbliku. Għal 

dan il-għan, kien jeħtieġ li jitwettaq eżerċizzju biex jiġu identifikati l-bini pubbliku kollu, li jiġi 

identifikat l-bini skedat minn din il-lista, jiġu individwati l-EPCs rilevanti kollha riċevuti mis-sistema 

u sussegwentement verifikat li l-EPCs ġew murija kif meħtieġ fl-EPBD. Dwar dawk l-entitajiet li 

għadhom ma kkummissjonawx EPC, ittieħdet azzjoni sabiex eventwalment dan ikun ġie osservat. Dan 

ġie infurzat fil-bini kollu tas-settur pubbliku eliġibbli u nkisbet konformità sħiħa f’konformità mal-

EPBD. 

 

5. Kunsill Konsultattiv għall-Industrija tal-Bini 

Il-BRO huwa rappreżentat f’kull bord u grupp ta’ ħidma fi ħdan il-Kunsill Konsultattiv tal-Industrija 

tal-Bini (BICC) minn numru ta’ persuni professjonisti. Jipparteċipa attivament fi ħdan il-bordijiet 

konsultattivi u eżekuttivi fi ħdan il-BICC apparti milli jipparteċipa wkoll fil-ħames gruppi ta’ ħidma 

preżenti (Working Groups - WG) preżenti, jiġifieri l-WG Edukazzjoni u Taħriġ, ir-Regolamenti tal-Bini 

u Direttivi tal-UE WG, il-WG għar-Riċerka u l-Innovazzjoni u s-Suq tal-Proprjetà WG. F’dawn il-

gruppi ta’ ħidma, il-BRO jagħti l-kontribut u r-reazzjonijiet tiegħu biex itejjeb il-pożizzjoni dwar 

kwalunkwe inizjattiva li qed titwettaq. Ir-Regolamenti dwar il-Bini u d-Direttivi tal-UE WG huma 

wkoll kordinati minn persuna professjonista mill-BRO, fejn preżentazzjonijiet u diskussjonijiet huma 

stabbiliti perjodikament biex jikkonsultaw ma’ partijiet interessati mill-industrija tal-bini rappreżentati 

fil-BICC dwar id-diversi regolamenti u dokumenti li fuqhom ikun qed jaħdem il-BRO. Xi suġġetti 

diskussi jinkludu NZEB, ir-Rekwiżiti Minimi tar-Rendiment tal-Enerġija u r-Regolamenti tal-Ġestjoni 

tas-Siti ta’ Kostruzzjoni riveduti. Il-BICC kultant jitlob ukoll il-preżenza u l-kontribut mill-BRO dwar 

proġetti ndividwali li se jkunu kkontemplati li jitwettqu, li għalihom il-BRO jipparteċipa attivament. 

 

6. Appoġġ u parteċipazzjoni fi proġetti Ewropej 

Tul is-snin 2016 u 2017, il-BRO ta l-appoġġ lill-Università ta’ Malta, speċifikament lill-Istitut għall-

Enerġija Sostenibbli f’dak li jikkonċerna applikazzjonijiet għal Fondi Ewropej biex iseħħu studji fl-

ambitu tal-mandat tal-BRO. Dan irriżulta f’applikazzjoni li rnexxiet, bl-isem ta ZERO CO2 fejn il-BRO 

jieħu sehem bħala parti interessata, magħrufa wkoll bhala stakeholder. Fi ħdan dan il-proġett, il-BRO 

pprovda studju li kellu lill-Istitut għall-Enerġija Sostenibbli, kif ukoll il-parteċipazzjoni attiva ta’ numru 

ta’ professjonisti f’attivitajiet relatati ma’ dan il-proġett, kemm f’Malta, kif ukoll barra minn Malta. 

Min-naha tal-BRO saru numru ta’ laqgħat kif ukoll ġew risposti numru ta’ kwestjonarji li 

jikkontribwixxu għas-suċċess ta’ dan il-proġett. 
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Barra mill-proġett imsemmi, il-BRO ta l-appoġġ tiegħu għal żewġ applikazzjonijiet Interreg Europe, ta 

proposti ġodda lill-istess Istitut ghall-Energija Sostenibbli, li jġibu l-isem ta’ “Optimising policies to 

attain full benefits of energy certification in buildings (EPC)” u “Promoting policies for enhancing 

energy efficiency in restaurants on the road to Near-Zero Carbon Footprint (NZRest)”. Il-BRO jara li 

l-involviment tal-Uffiċċju fi ħdan dawn il-proġetti jkollu benefiċċju reċiproku billi tiżdied il-

koperazzjoni bejn il-BRO u l-Istitut għall-Enerġija Sostenibbli, kif ukoll tkabbar l-element ta’ riċerka u 

data disponibbli għall-qadi tal-mandat tagħna. 

 

7. Sistema IMI 

Il-BRO daħal fis-sistema IMI (Internal Market Information). Din hija sistema ta’ tixrid ta’ 

informazzjoni bejn diversi dipartimenti u entitajiet li huma bbażati fil-pajjiżi membri tal-Unjoni 

Ewropea. Uffiċjali tal-BRO laqgħu uffiċjali tal-Kummissjoni Nazzjonali għal Edukazzjoni Avvanzata 

u Ogħla  (NCFHE) għal laqgħat kif ukoll attendew konferenzi organizzati mill-NCFHE. 

 

8. Rilokazzjoni f’Uffiċini ġodda tal-BRO 

Il-BRO, bil-kontribut ta’ periti fi ħdanu żar il-bini magħruf bħala Gattard House fil-Blata l-Bajda għall-

possibiltà li l-uffiċini jiġu rilokati f’dan il-post. Saru diversi spezzjonijiet u stima ta’ xogħlijiet.  

Apparti s-sit imsemmi, saru wkoll spezzjonijiet fuq binja f’Kordin, fejn ġie deċiż li l-BRO se jirriloka. 

Saru proposti ta’ pjanti, applikazzjoni mal-Awtorità tal-Ippjanar, inħarġet u ġiet aġġudikata “sejħa 

għall-offerti”, u saru x-xogħlijiet ta’ alterazzjonijet u kostruzzjoni skont il-bżonnijiet tal-BRO. Saru 

wkoll set ta’ pjanti għall-għamara li hemm bżonn li ssir biex il-BRO ikun jista’ jaqdi dmirijietu. Dan 

huwa proġett li għadu għaddej. 

 

9. Appoġġ lil studenti tal-Università 

Jingħata appoġġ lil numru ta’ studenti li qed jistudjaw fuq materja li għandha x’taqsam mal-mandat tal-

BRO. Dan l-appoġġ jingħata f’diversi metodi, kemm f’terminu ta’ laqgħat kif ukoll f’terminu ta’ 

dokumenti u informazzjoni li jkollna disponibbli. 

 

10. Reġistru tal-Kuntratturi 

Sar xogħol biex jitwaqqaf Registru tal-Kuntratturi. Attwalment sar ħafna xogħol fuq abbozz ta’ avviż 

legali. Ġew organizzati numru ta’ laqgħat biex nirċievu l-ideat u l-opinjoni ta’ diversi partijiet 

interessati, liema proċess għadu għaddej. 

 

11. Proġett : Concerted Action 

Il-BRO pparteċipa fil-proġett Concerted Action: Energy Performance of Buildings Directive IV (CA-

EPBD IV) bħala sieħeb fil-proġett flimkien ma’ rappreżentanti oħrajn, kollha mill-Unjoni Ewropea. 

Hawnhekk, membri minn kull pajjiż partiċipant iħejju informazzjoni, u jirrispondu għal talbiet ta’ 

https://www.gov.mt/mt/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Kummissjoni-Nazzjonali-g%C4%A7al-Edukazzjoni-Avvanzata-u-Og%C4%A7la-.aspx
https://www.gov.mt/mt/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Kummissjoni-Nazzjonali-g%C4%A7al-Edukazzjoni-Avvanzata-u-Og%C4%A7la-.aspx
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informazzjoni u jagħtu preżentazzjonijiet lil xulxin fuq l-istat ta’ implimentazzjoni tad-Direttiva dwar 

l-Enerġija fil-Bini fil-pajjiżi rispettivi. Dan isir matul is-sena kollha filwaqt li l-laqgħat fejn jiltaqgħu l-

pajjiżi kollha jsiru madwar darba kull tmien xhur. 

 

12. Proġett : Laqgħa tal-Concerted Action EPBD f’Malta 

Fi Frar 2017 il-laqgħa tal-Concerted Action saret f’Malta. Uffiċjali mil-BRO laqgħu l-proposta tal-

kumitat organizzattiv ta’ dan il-proġett u bdew jagħmlu tħejjijiet biex jiżguraw li jkun possibbli li din 

issir Malta. Uffiċjali tal-BRO ħadu ħsieb li jagħtu għajnuna lill-kumitat organizzattiv fil-

preparazzjonijiet kollha. Il-laqgħa saret b’suċċess fi Frar fejn il-parteċipanti mill-pajjiżi kollha ltaqgħu 

f’Malta, għamlu żjarat fl-Imdina u fil-Belt Valletta u setgħu jaqsmu l-esperjenzi tagħhom waqt iż-żjara 

f’Malta. Flimkien ma’ din il-laqgħa kien hemm laqgħa oħra organizzata mill-Kumitat Organizzattiv, 

magħrufa bħala open event. Hawnhekk; ġew mistiedna diversi persuni mill-kamp tal-effiċjenza fil-bini 

mix-xena lokali, inklużi periti, inġiniera, għalliema universitarji u oħrajn. Dan l-avveniment ġie 

mxandar live ħalli persuni fi stati membri l-oħra setgħu jsegwu dak li kien għaddej. 

 

13. Korsijiet għall-assessuri tal-bini residenzjali u non-residenzjali 

Matul is-snin 2016 u 2017, ġew organizzati korsijiet ta’ taħriġ għall-assessuri dwar ir-rendiment tal-

enerġija fl-użu tal-bini kemm residenzjali (ibbażat fuq il-metodologija EPRDM) kif ukoll non-

residenzjali (ibbażat fuq il-metodologija iSBEMmt). Dawn ser jitkomplew matul is-sena 2018 u 2019 

minħabba l-interess kbir li ntwera minn professjonisti eliġibbli skont l-A.L. 376 tal-2012. Il-korsijiet 

isiru filgħaxijiet fuq bażi ta’ ġimgħa sħiħa u l-ġimgħa ta’ wara isir eżami. Min jgħaddi mill-eżami 

imbagħad ikun jista’ jirreġistra mal-BRO bħala assessur tal-bini residenzjali/non-residenzjali. Fl-2016 

saru tliet eżamijiet għall-assessuri dwar ir-rendiment tal-enerġija fl-użu tal-bini non-residenzjali li kienu 

attendew il-kors fl-2015. B’hekk b’kollox kien hemm total ta’ 172 assessur irreġistrat sabiex jaqdu l-

bżonnijiet tas-suq lokali. L-assessuri attendew ċerimonja tal-preżentazzjoni taċ-ċertifikati uffiċjali fit-

23 ta’ Mejju tal-2016. Sa tmiem l-2017 saru wkoll 10 korsijiet b’kollox, li fihom attendew 168-il 

kandidat u kkwalifikaw 164 minnhom bħala assessuri dwar ir-rendiment tal-enerġija fl-użu tal-bini 

residenzjali. Dawn ġew reġistrati bħala assessuri mal-BRO. Għaldaqstant sal-aħħar tal-2017 kien hemm 

total ta’ 325 assessur reġistrat sabiex jipprattikaw bhala assessuri dwar ir-rendiment tal-enerġija fl-użu 

tal-bini residenzjali. Dan ifisser li Malta għandha mal-500 assessur reġistrat sabiex jaqdu l-obbligi 

marbuta mal-EPBD. 

 

14. Awditjar tal-EPCs  

Matul is-sena 2016 u 2017, saru proċessi ta’ awditjar tal-EPCs. Dan seħħ f’kollaborazzjoni mal-Malta 

Consumer and Competition Affairs Authority (MCCAA) skond Memorandum of Understanding 

iffirmat bejn l-MCCAA u l-BRO. L-awditjar iseħħ skont proċess stabbilit li jrid jiġi eżegwit skont id-

Direttiva tal-EPBD. Dan jinvolvi proċess ta’ sampling mill-EPCs kollha li jiġu reġistrati mal-BRO u 
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ssir verifikazzjoni tal-EPC fuq diversi livelli. L-MCCAA imbagħad tgħaddi rapport għall-attenzjoni tal-

BRO u tittieħed l-azzjoni li jkun hemm bżonn. 

 

15. Kuntratti ta’ Bejgħ ta’ Proprjetà  

Mill-2016 inbdiet proċedura biex jiġu infurzati l-EPCs marbutin ma’ bejgħ ta’ proprjetà. Ittri ta’ 

notifikazzjoni ġew mibgħuta lil persuni li jkunu biegħu xi proprjetà mill-2009 ’l hawn skont l-

informazzjoni provduta mid-Dipartiment tat-Taxxi Interni. Dan jinvolvi proċess komprensiv fejn 

jintbagħtu ittri reġistrati, jinżammu ir-rekords meħtieġa u ħafna drabi jkun hemm bżonn iktar 

verifikazzjoni tal-kuntratti involuti.  

 

16. Aċċess għal Servizzi ta’ Komunikazzjoni Elettroniċi 

Inħareġ avviż legali sabiex kull binja ġdida jew rinovata jibda’ jkollha l-infrastruttura meħtieġa li 

tnaqqas l-ispiża u l-inkonvenjent biex jiġu installati networks ta’ komunikazzjoni b’veloċità għolja. Din 

l-infrastruttura tista’ tinkludi affarijiet bħal pajpijiet, trinek u xaftijiet, li minnhom jistgħu jiġu 

mgħoddija l-cables tal-komunikazzjoni meta jintalab is-servizz. Il-BRO kkonsulta mal-Awtorità ta’ 

Malta dwar il-Komunikazzjoni u ma’ diversi operaturi li jipprovdu dawn is-servizzi ta’ komunikazzjoni, 

biex ikun jista’ joħroġ linji gwida li jwasslu għal bilanċ tajjeb bejn in-nefqa u t-titjib li ġġib magħha tali 

infrastruttura. Fl-istess ħin, il-BRO ħadem fuq il-qafas amministrattiv, biex din il-liġi tkun tista’ 

titħaddem b’mod effiċjenti u effettiv. 

 

17. Siti Elettroniċi 

Il-BRO mantna ż-żewġ siti elettroniċi tiegħu.  

 

 www.bro.gov.mt joffri tagħrif u kopji tal-Avviż Legali 72 tal-2013, l-Avviż Legali 295 tal-

2007, l-Avviż Legali 376 tal-2012 u l-Att Numru XII tal-2011 li permezz tiegħu ġie stabbilit l-

Uffiċċju dwar ir-Regolament tal-Bini. 

 www.epc.gov.mt joffri tagħrif relatat direttament maċ-ċertifikazzjoni tar-rendiment dwar l-

enerġija u l-infurzar tar-rekwiżiti għall-ħruġ ta’ ċertifikati tar-rendiment dwar enerġija fuq il-

bejgħ, kostruzzjoni u kera ta’ bini. Dan is-sit kif ukoll il-paġni amministrattivi u tal-kontentut 

relatati sarulhom il-preparamenti u l-ittestjar sabiex jitmexxew lejn Web Framework 2.0/2.5 

ħalli jkunu ta’ utilità aħjar għal dawk li jużawhom. 

 

18. Drittijiet ta’ Terzi u Ġestjoni tal-Lantijiet tax-Xogħol 

L-Uffiċċju għar-Regolament tal-Bini huwa wkoll responsabbli mit-tħaris u l-implimentazzjoni ta’ żewġ 

Avviżi Legali li huma ta’ importanza kbira fl-industrija tal-bini f’pajjiżna. Dawn huma l-A.L. 295/07 

dwar il-Ġestjoni tal-Lantijiet tax-Xogħol u l-A.L. 72/13 dwar Drittijiet ta’ Terzi. Inizjattiva li ttieħdet 

fl-2016 kienet li bi studju għaqli dawn iż-żewġ Avviżi Legali jitwaħħdu f’wieħed ħalli jkun hemm iżjed 

http://www.bro.gov.mt/
http://www.epc.gov.mt/
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prattiċità fl-implimentazzjoni tagħhom. Għal dan il-għan, ingħata bidu proċess ta’ konsultazzjoni 

intensiva mal-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Maltin (MDA) u saru sensiela ta’ laqgħat intensivi li 

wasslu biex ikun hemm qbil fuq medda wiesgħa ta’ prinċipji bażiċi li permezz tagħhom bidu għall-

konsultazzjoni mal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Assigurazzjoni, liema konsultazzjoni ser titkompla fl-

2018. Sadanittant, l-Uffiċċju għar-Regolament tal-Bini kompla bil-ħidma tiegħu fiż-żewġ oqsma 

rispettivi u lejn l-aħħar tal-2016 inħatar l-ewwel Assistent Direttur responsabbli mill-Infurzar fi ħdanu. 

Dan wassal ukoll biex tul l-2017 kull min ried jissottometti xi dokument konness mal-A.L. 72/13 seta’ 

jagħmel dan b’mod elettroniku. Matul l-2016 infetħu 772 lant ġdid apparti li komplew jiġu segwiti 

madwar 800 lant ieħor li kien għad ma ntemmx ix-xogħol fuqhom fl-2015. Sadanittant tul l-istess sena 

saru 3504-il spezzjoni fuq lantijiet tax-xogħol. 

 

Matul l-2017 infetħu mal-1,500 lant ġdid apparti li komplew jiġu segwiti madwar 600 lant li x-xogħol 

fuqhom ma kienx tlesta fl-2016. Fl-2017 saru 3,736 spezzjoni fuq diversi lantijiet tax-xogħol. 

 

19. Konklużjoni 

Wieħed jista’ jikkonkludi li fir-rigward ta’ Drittijiet ta’ Terzi u l-Ġestjoni tal-Lantijiet tax-Xogħol tul l-

aħħar erba’ snin tqajjem għarfien kbir mill-Uffiċċju għar-Regolament tal-Bini biex jiġi assigurat li l-

industrija tal-bini filwaqt li timxi maż-żminijiet tħares l-interessi tal-ġirien u żżomm il-lantijiet f’qagħda 

tajba. Fl-istess ħin, wieħed jista’ jgħid li l-għarfien dwar ir-Rendiment tal-Enerġija fil-Bini wassal biex 

iċ-ċittadini Maltin u Għawdxin ikunu iżjed konxji mill-użu tal-enerġija fi djarhom jew fin-negozju 

tagħhom, tant li l-assessjar ta’ bini residenzjali jew mhux żdied bil-qawwa kif juru n-numru ta’ EPCs 

reġistrati mal-Uffiċċju għar-Regolament tal-Bini. 

 

Is-suċċessi li nkisbu tul l-aħħar snin ma jieqfux hawn. Tul is-snin li ġejjin l-Uffiċċju għar-Regolament 

tal-Bini jeħtieġ li jkompli jħarreġ Periti u Inġiniera biex isiru Assessuri tad-Djar Residenzjali, ilesti l-

bini f’Kordin min fejn ‘il quddiem ikun jista’ jibda’ jopera, jikkollabora mal-Awtorità tad-Djar dwar ir-

rinnovar ta’ żewġ binjiet f’Bormla ħalli jintwera li minkejja li jkun bini antik dan jista’ joffri rendiment 

tal-enerġija tajjeb u jgħin fit-tfassil ta’ regolamenti dwar il-prevenzjoni u t-tifi tan-nar. 

 

 

 

 

 

 


