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L-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti 

 

Ministerial Procurement Unit 

Ir-rwol primarju tal-Ministerial Procurement Unit  (MPU) fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex hu li jipproċessa 

u jissorvelja l-attivitajiet ta’ akkwist bil-għan li jassigura l-aderenza mar-regolamenti rispettivi.  Din is-

sezzjoni tivverifika r-rikjesti kollha tad-direttorati u l-entitajiet kollha tal-Ministeru kif wkoll tipproċessa u 

tissorvelja l-evalwazzjoni u tieħu ħsieb il-kuntratti marbuta ma’ xiri/akkwist ta’ servizzi, provvisti u/jew 

xogħlijiet li għandhom valur ta’ €10,000 (VAT eskluż) jew aktar.  Matul din l-aħħar sena, ġew ipproċessati 

110 sejħiet għall-offerti. Is-sezzjoni wettqet diversi tibdiliet u aġġornat l-operat u l-metodi tax-xogħol bil-

għan li tiżdied l-effiċjenza u jiqsar iż-żmien biex isir l-akkwist. Fl-istess waqt, l-MPU flimkien mal-

Procurement Unit taħt id-Direttorat għas-Servizzi Korporattivi, komplew saħħew sett ta’ Standard Operating 

Procedures [SOPs], liema proċeduri jkopru l-proċess ta’ tendering sa minn meta tibda r-rikjesta għax-xiri 

sakemm jingħata l-kuntratt. Matul is-sena 2020, ġie wkoll ifformulat Risk Register marbut mal-operat ta’ din 

is-Sezzjoni. L-MPU tassisti wkoll lil diversi entitajiet/direttorati fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex billi 

tagħti pariri waqt d-diversi stadji fix-xiri minn fondi pubbliċi kif wkoll pariri marbuta mal-immaniġjar ta’ 

kuntratti, dejjem skont LN352/2016.  Din is-sezzjoni tassisti wkoll direttament fl-approvazzjonijiet meħtieġa 

biex jinxtraw servizzi jew xogħlijiet permezz ta’ direct order/negotiated procedure u anke fl-ipproċessar ta’ 

varjazzjonijiet.    Speċifikament, din is-sezzjoni tevalwa l-akkwist ta’ servizzi, provvisti u/jew xogħlijiet 

permezz ta’ direct order/Negotiated Procedures minn €10,000 VAT eskluż ’il fuq u tagħti r-

rakkomandazzjonijiet lis-Segretarju Permanenti dwar kull każ. Is-sezzjoni tisħaq li kull direct order li tingħata 

hi skont ir-regolamenti stabbiliti fil-Procurement Policy Note 32 jew LN352/2016. Kull sitt xhur, din is-

sezzjoni tamministra l-proċess u tippubblika fil-Gazzetta tal-Gvern lista ta’ kuntratti li ġew iffirmati f’isem 

id-direttorati u l-entitajiet tal-Ministeru li għandhom valur ta’ €5,000 VAT eskluż jew aktar. Apparti minn 

hekk, permezz tad-Direttiva 2014/23/UE, 2014/24/UE kif ukoll tal-Leġislazzjoni Sussidjarja 174.04 

Regolamenti dwar l-Akkwist Pubbliku, l-MPU tiġbor statistika dettaljata fuq attivitajiet tal-akkwist li huma 

mħallsa mill-fondi tal-UE jew minn fondi lokali fil-qasam tal-classic u utilities procurement kif ukoll 

konċessjonijiet. Din l-informazzjoni tiġi miġbura minn din is-sezzjoni kull sena u tintbagħat lid-Dipartiment 

tal-Kuntratti. Fl-aħħar u mhux l-anqas, l-MPU kompliet tassorbi diversi funzjonijiet li kienu jsiru mid-

Departimental Contracts Committee; fosthom l-approvazzjoni ta’ rikjesti ta’ retifiki u kjarifiki waqt l-

evalwazzjoni tal-offerti. 

 

L-Uffiċċju taċ-Chief Information Officer 

 

Funzjonijiet 

L-Uffiċċju taċ-Chief Information Officer għandu l-għan li joffri sapport u konsulenza fil-qasam tal-ICT lid-

Direttorati kollha li jaqgħu taħt id-dikasteru tal-Ministeru.  
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Ħidma 

Fis-sena 2020, l-Uffiċċju taċ-Chief Information Officer iffoka parti sostanzjali mill-ħidma tiegħu fuq miżuri 

tal-Baġit, inizjattivi ta’ tnaqqis u simplifikazzjoni ta’ burokrazija, bdil ta’ aktar formoli minn format bil-karta 

għall-formoli diġitali u fuq titjib indirizzat sabiex il-klijenti tal-Ministeru għal Għawdex jiġu offruti servizzi 

aħjar b’mod aktar sempliċi.  

 

Miżuri tal-Baġit 

L-Uffiċċju taċ-Chief Information Officer ħadem fuq diversi miżuri tal-baġit. Permezz tal-Intelligenza 

Artifiċjali u l-Internet of Things  ġiet introdotta sistema ta’ smart parking fi Pjazza San Franġisk fir-Rabat 

Għawdex. L-ispazji ta’ parkeġġ fejn wieħed jista’ jipparkja f’din il-pjazza issa qed jiġu murija fuq screens u 

fuq applikazzjoni tal-mobile u hekk persuna, qabel tasal fl-istess pjazza, tkun taf kemm u fejn hemm parkeġġ 

disponibbli. 

 

Inizjattivi għas-Simplifikazzjoni tal-Burokrazija 

L-Uffiċċju taċ-Chief Information Officer ħadem ukoll fuq inizjattivi li kienu intiżi sabiex ikun hemm 

simplifikazzjoni tal-burokrazija. Ġew żviluppati żewġ online calculators għas-Sezzjoni Ċentrali tas-Salarji 

tas-Servizz Pubbliku sabiex isir l-komputazzjoni korretta  u uniformi tar-rifużjoni u ħlasijiet supplimentari. 

Ġiet żviluppata wkoll sistema kompjuterizzata li tkun utilizzata mill-back office tas-Sezzjoni tas-Salarji tal-

Pulizija. B’hekk naċċertaw li l-komputazzjonijiet tas-salarji jsiru b’mod uniformi u effiċjenti. 

 

Miżuri Addizzjonali 

Filwaqt li ġiet varata website ġdida ta’ www.visitgozo.com, fl-istess website ġiet miżjuda wkoll sistema ta’ 

prenotazzjonijiet għal-lukandi u stabbilimenti tal-akkomodazzjoni liċenzjati li jinsabu  f’Għawdex. Ġiet 

introdotta website ġdida oħra (https://gozoalbum.gov.mt/gozoalbum/homepage/), fejn fiha hemm spazju 

virtwali fejn jiġu miżmuma kollezzjonijiet ta’ ritratti, informazzjoni kulturali u soċjali li jkunu aċċessibbli 

għall-pubbliku u liema kollezzjonijiet jinsabu għand it-Taqsima ta’ Għawdex tal-Arkivju Nazzjonali ta’ 

Malta. B’din is-sistema ser jiġi salvagwardat il-patrimonju Għawdxi filwaqt li l-informazzjoni tkun 

aċċessibbli għall-pubbliku. B’kollaborazzjoni mad- Diviżjoni tal-Operat ġiet introdotta sistema ċentrali li 

biha tilqa’ t-talbiet kollha taċ-ċittadin li jkollu bżonn xi assistenza sabiex jagħmel użu minn xi servizzi jew 

skemi li joffri l-Ministeru għal Għawdex.  B’hekk ġiet faċilitata l-ħajja tar-residenti Għawdxin b’servizz aktar 

effiċjenti, f’inqas ħin u b’inqas skariġġ. Matul is-sena 2020 inbeda wkoll ix-xogħol fuq sistema mibnija fuq 

l-Intelliġenza Artifiċjali u li  permezz tagħha issa l-klijent li jagħmel użu mill-vapuri tal-Gozo Channel ser 

ikun jaf minn qabel il-ħin ta’ stennija meħtieġ sabiex jirkeb fuq il-vapuri.  

 

eForms 

Matul is-sena 2020 kien hemm aktar formoli li nqalbu minn karta stampata għal verżjoni diġitali u hekk ikunu 

konformi mal-istrateġija tal-Gvern ta’ aċċessibbiltà 24 siegħa kuljum matul is-sena kollha.   

http://www.visitgozo.com/
https://gozoalbum.gov.mt/gozoalbum/homepage/
https://mgoz.gov.mt/en/nag/Pages/welcome.aspx
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Mobile Government 

Tkomplew ukoll l-updates fuq l-applikazzjoni tal- mobile myGozo minn fejn iċ-ċittadin ikun jista’ jinqeda 

24 siegħa kuljum matul is-sena kollha direttament minn fuq il-mobile sabiex jagħmel użu mis-servizzi kollha 

li joffri l-Ministeru għal Għawdex. L-għan ta’ dawn l-updates ikun dejjem sabiex jiġi faċilitat aktar l-użu fuq 

din l-applikazzjoni tal-mobile miċ-ċittadin.  Matul is-sena 2020 giet introdotta applikazzjoni tal- mobile ġdida 

immirata  għall- kaċċaturi sabiex issa, b’mod aktar faċli, dawn ikunu jistgħu  jirrapportaw l-ammont u t-tip 

ta’ tajr li nqabad.  

 

Inizjattivi oħra 

Hekk kif isir kull sena, matul is-sena kollha, l-Uffiċċju taċ-Chief Information Officer ta taħriġ u impjega 

b’mod temporanju miegħu studenti tal-ICT bħala parti mill-programm tas-Student Placement Programme tal-

MITA, skemi ta’ apprentistat kif ukoll numru ta’ studenti tas-sekondarja tal-Gozo Collage. L-Uffiċċju taċ-

Chief Information Officer kompla bil-parteċipazzjoni bħala sieħeb fi proġett taħt il-programm Interreg 

Europe, imsejjaħ INTENCIVE. Dan il-proġett jindirizza l-isfida tas-soċjetà li qed tixjieħ flimkien ma’ 

popolazzjoni li qed tonqos f’żoni rurali u f’żoni remoti oħra. L-għan tal-proġett INTENCIVE huwa li jtejjeb 

l-implimentazzjoni ta’ politika u programmi f’termini ta’ teknoloġija tas-saħħa. Fl-aħħar parti tal-2020 ġiet 

organizzata visita ta’ studju li din id-darba saret b’mod virtwali u workshops fejn intwerew numru ta’ prattiċi 

tajbin li jintużaw f’Malta.  

 

Covid-19 

Matul is-sena 2020 u minħabba s-sitwazzjoni tal-pandemija tal-Covid-19, l-Uffiċċju taċ-Chief Information 

Officer kien impenjat bi preparazzjonijiet biex l-impjegati tal-Ministeru għal Għawdex ikunu jistgħu jaħdmu 

mid-dar. Inħolqot applikazzjoni ta’  ħruġ ta’ permessi  temporanji  sabiex il-pubbliku seta’ jagħmel użu mill-

vapuri tal-Gozo Channel u jaqsam bejn Malta u Għawdex waqt il-Covid-19 għal skopijiet ta’ xogħol. Iċ-

ċittadini u ħaddiema li kienu eliġibbli sabiex jużaw il-vapuri tal-Gozo Channel, permess ta’ din is-sistema 

kienu jirċievu l-permess b’mod awtomatiku fil-mobile tagħhom.  

 

Servizzi ta’ sapport tekniku 

Matul l-2020, l-Uffiċċju taċ-Chief Information Officer kompla jipprovdi sapport tekniku ta’ kuljum lill-

impjegati kollha tal-Ministeru għal Għawdex. Ġew murija wkoll ċentralment numru ta’ servizzi skont SLAs 

rispettivi,  bħas-servizz tal-cameras li juru l-kju tal-karozzi jistennew biex jirkbu l-vapuri tal-Gozo Channel 

li fuqhom matul is-sena 2020 sar titjib  u fuq sistemi ta’ Wi-Fi f’numru ta’ rħula madwar Għawdex. L-

aġġornar tal-website uffiċjali tal-Ministeru kienet ukoll responsabbiltà ta’ dan l-uffiċċju fejn saru l-

aġġornamenti li kien hemm bżonn sabiex il-website setgħet tibqa’ aġġornata bl-aħħar aħbarijiet u żviluppi li 

jirrigwardaw il-Ministeru għal Għawdex. Sar ukoll diversi titjib fuq il-kompjuters li jużaw l-impjegati tal-

Ministeru għal Għawdex,  filwaqt li tkompla l-proġett ta’ titjib tal-Microsoft Office sabiex il-ħaddiema tal-

Ministeru għal Għawdex ikunu mgħammra bl-aħħar teknoloġija waqt il-qadi ta’ dmirijiethom.  
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Id-Direttorat għall-Iżvilupp tal-Politika u Implimentazzjoni tal-Programmi 

 

Funzjonijiet  

L-għanijiet ewlenin ta’ dan id-Direttorat huma li:  

• Jassigura li l-Ministeru jipparteċipa fi programmi ta’ finanzjament tal-Unjoni Ewropea (UE) billi 

jiċċirkola tali informazzjoni, jassisti u jiggwida fit-tfassil ta’ proposti u fl-immaniġġjar tal-proġetti; 

• Jikkordina u jissorvelja l-implimentazzjoni tal-proġetti kofinanzjati mill-UE mill-applikazzjoni sal-

għeluq, tal-Ministeru u/jew entitajiet tiegħu u dawk nazzjonali b’komponent Għawdxi; 

• Jagħmel l-aħjar użu mill-fondi tal-UE allokati għar-reġjun ta’ Għawdex;  

• Jimmaniġġja l-parteċipazzjoni tal-Ministeru fl-istrutturi u proċessi tal-UE u jassigura l-kordinazzjoni 

ta’ materji relatati mal-UE fuq livell domestiku u ma’ stakeholders oħra tal-UE; u  

• Jikkordina l-formulazzjoni tal-pożizzjoni tal-Ministeru fuq politika proposta mill-UE permezz ta’ 

konsultazzjonijiet mal-partijiet u jassigura li x-xenarji ta’ Għawdex jkunu riflessi u jżomm lid-

Direttorati aġġornati bl-iżviluppi li jistgħu jinfluwenzaw l-operat u l-istrateġija tal-Ministeru.  

 

Ħidma  

Proġetti ffinanzjati mill-Unjoni Ewropea (2014-2020)  

Fis-sena 2020 tkompla x-xogħol fuq ir-restawrazzjoni tal-Mitħna tax-Xewkija f’dak li huwa xogħol ta’ 

ħadid neċessarju għas-sigurtà tal-post, il-qtugħ tal-ġebel tad-dħin u anke il-ħjata tal-qlugħ tal-mitħna. 

Tkomplew ix-xogħlijiet tal-bini tal-makkinarju biex iħaddem il-mitħna li  wkoll tqiegħed f’postu. Tpoġġa s-

saqaf ġdid li jagħlaq it-tromba tal-mitħna. L-aperturi tlestew bi ħġieġ double-glazed. Saret ukoll sistema tal-

biljetti kompjuterizzata. Peress illi huwa importanti illi l-mitħna tkun aċċessibbli anke minn persuni 

b’diżabiltà ġew installati monitors, wifi points u tagħmir tal-IT apposta. Fl-2020 tkomplew ix-xogħlijiet fuq 

il-proġett tal-Upgrading u Retrofitting taċ-Ċentru Amministrattiv. Tlestew ix-xogħlijiet kollha fuq l-

aperturi double-glazed maċ-Ċentru Amministrattiv kollu. Twaħħlet is-sistema fotovoltajka fuq in-naħa tal-

lemin tal-bini waqt li beda x-xogħol fuq n-naħa tax-xellug. 

 

Matul is-sena 2020 tkompla ix-xogħol fuq il-proġett tal-Ulysses Grove - fl-abbozzar għas-sejħiet għall-offerti 

għall-entraturi tas-sit, iċ-ċnut li jdawwru is-sit, id-dwal u l-għamara tal-ġnien flimkien mal-applikazzjoni lill-

Awtorità tal-Ippjanar rigward dawn l-istess komponenti. Tlesta wkoll il-fotomontaġġ ta’ kif l-istruttura se 

tidher minn perspettivi differenti, minn barra u minn ġol-Ulysses Grove. Il-Ministeru kompla bl-

implimentazzjoni tal-proġett SMITHS li qed isir bi sħab mal-Ministeru għat-Trasport u Proġetti Kapitali u 

jinkorpora l-bini ta’ Park & Ride. Tkomplew ix-xogħlijiet ta’ tindif u tlestew il-coring tests tas-sit u tħejja 

rapport. Filwaqt li tlesta il-proċess tal-Project Description Statement lill-ERA, ġie approvat il-permess mill-

Awtorità tal-Ippjanar. Minbarra d-disinnji tal-kostruzzjoni tlesta d-disinn għall-mekkanika u elettriku biex 

hekk ġie pprovdut disinn ħolistiku finali. 
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Il-Ministeru qiegħed bi sħab mal-Ministeru tas-Saħħa fil-proġett Social Determinanats of Health. Matul l-

2020 komplew isiru laqgħat għall-partijiet interessati u taħriġ għall-professjonisti tas-saħħa u bosta 

konferenzi. F’Marzu saret sessjoni ta’ capacity building f’Għawdex fejn attendew numru sostanzjali ta’ 

uffiċjali pubbliċi minn skala ta’ salarju 7 ’il fuq li jaħdmu fil-Ministeru għal Għawdex. Din is-sessjoni kellha 

l-għan li aspetti varji li jitrattaw is-suġġett ta’ deteminanti soċjali fis-saħħa jkunu inklużi waqt it-tfassil ta’ 

diversi policies. Matul is-sena 2020 tkomplew ix-xogħlijiet fuq il-proġett tar-Rijabilitazzjoni tal-

Infrastruttura tas-Sajd f’Għawdex taħt il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd 2014 - 2020 

fix-Xlendi u fl-Imġarr. Ix-xogħlijiet prinċipali li saru u tlestew fix-Xlendi kienu: ir-rikostruzzjoni tad-

drystanding area, it-tpoġġija ta’ imprint concrete, il-bini ta’ kamra għall-winċ, il-provvista ta’ winċ ġdid, it-

tibdil tad-dwal eżistenti fis-sit, sistema ta’ CCTV cameras, sistema ta’ distribuzzjoni ġdida tad-dawl u ilma 

permezz ta’ service pillars, firewall sabiex jissalvagwardja s-saħħa ta’ min ikun fl-inħawi tas-sit f’każ ta’ nar 

fiż-żona u t-tqegħid ta’ oil separation tank għall-prevenzjoni tan-nar fuq il-post u sabiex iż-żjut li joriġinaw 

mix-xogħlijiet ma jiskulawx fil-baħar. Fis-sit tal-Imġarr saret l-installazzjoni ta’ tagħmir li jinkludi winċ ġdid, 

dwal ġodda, service pillars u sistema ta’ CCTV cameras. Bdew il-preparamenti għall-provvista ta’ ħames 

boat trailers u towing vehicle fl-Imġarr wara sejħa għall-offerti.  

 

Matul is-sena 2020 ġiet konkluża u sussegwentament mogħtija s-sejħa għall-offerti għax-xogħlijiet biex jiġu 

restawrati Ħitan tas-Sejjieħ fil-Wied ta’ Marsalforn taħt il-Programm ta’ Żvilupp Rurali 2014 - 2020 li ġiet 

amlagamata mar-rikostruzzjoni tal-istess triq. Fl-2020 bdew ukoll ix-xogħlijiet  ta’ konstruzzjoni tal-ħitan 

tas-sejjiegħ fil-proġett tar-Rijabilitazzjoni tal-Widien ta’ Għawdex f’diveri siti. Ġiet mogħtija wkoll s-sejħa 

għall-offerti għas-servizz ta’ Project Management u tkomplew il-method statements individwali fuq kull wied 

flimkien mal-abbozzar għal sejħiet ta’ offerti għal servizz ta’ tindif fuq dawn il-widien madwar Għawdex. 

Wara li ġie mniedi l-proġett tar-Restawr tal-Ħitan tas-Sejjieħ fil-Wied tar-Ramla li hu iffinanzjat mill-

Programm ta’ Żvilupp Rurali 2014 - 2020 bdew ix-xogħlijiet fuqu.  Proġett parzjaliment iffinanzjat mill-

Programm ta’ Żvilupp Rurali 2014 - 2020 tal-Unjoni Ewropea li ra l-bidu ta’ l-implimentazzjoni tiegħu fil-

bidu tal-2020 huwa Fields of Diversity li ser jiġi implimentat fuq medda ta’ tliet snin. L-għan ewlieni tal-

proġett huwa li titwettaq riċerka għall-identifikazzjoni, konservazzjoni u propagazzjoni ta’ riżorsi ġenetiċi ta’ 

siġar tal-frott indiġeni u r-ripopolazzjoni tan-naħla reġina fil-gżejjer Maltin. Matul is-sena 2020 inġabru l-

kampjuni meħtieġa.  

 

INTERREG 

Bess (Italia-Malta): Fit-3 ta’ Frar 2020, ġie mniedi uffiċjalment il-proġett Bess permezz ta’ dimostrazzjoni u 

intervista fir-Ramla l-Ħamra. F’Marzu, Ġunju u Settembru 2020, saru tliet laqgħat tal-isteering committee. 

F’Awwissu ġiet imħabbra l-estensjoni tal-proġett li issa se jagħlaq fit-12 ta’ Frar 2021. Saru diversi focus 

groups sabiex tinġabar l-informazzjoni neċessarja għall-manual fuq il-bajjiet.  
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SiMaseed (Italia-Malta): Fl-2020 saret laqgħa tal-isteering committee online. Ġiet ippublikata sejħa għall-

offerti għax-xiri, distribuzzjoni u installazzjoni ta’ apparat tal-laboratorju b’rabta ma’ dan il-proġett. F’ 

Settembru ġiet imħabbra estensjoni tal-proġett li issa ser jaqgħlaq fis-27 ta’ Ottubru 2021.  

 

Inblue (Italia-Malta): Il-partijiet imsieħba ser jagħtu l-kontribuzzjoni siewja u innovattiva tagħhom għat-

tneħħija tal-iskart mill-bajjiet u għall-għarfien tal-istat tal-impatt tal-mikroplastiċi. Fi Frar il-proġett għadda 

mill-ewwel stadju ta’ approvazjoni mill-Joint Secretariat tal-Programm; u f’Mejju il-proġett għadda mill-

aħħar stadju. Il-proġett beda formalment f’Novembru 2020. Ġie maħtur tim mill-Ministeru li se jieħu ħsieb 

l-aspett ta’ komunikazzjoni tal-proġett.  

 

Intencive (Interreg Europe): F’Marzu 2020, sar it-tieni laqgħat tal-isteering committee online. F’April 2020, 

ġiet ippubblikata it-tieni newsletter dwar il-proġett. F’Settembru u Novembru 2020, saru thematic online 

study visits organizzati mill-Ministeru għal Għawdex u minn Franza rispettivament. F’Diċembru saret 

laqgħat tal-isteering committee fejn komplew jiġu ppjanati l-attivitajiet għas-sena 2021. 

 

ConsumeLess u Sherpa (Interreg Med): Dawn il-proġetti ġew magħluqa b’suċċess f’Jannar 2020. 

 

Incircle (Interreg Med): Dan il-proġett jiffoka fuq appoġġ lill-żoni insulari u ta’ densità baxxa fit-tranżizzjoni 

lejn ekonomija tat-turiżmu aktar ċirkulari. F’Jannar 2020 ġie ffirmat is-subsidy contract, ġiet ippubblikata 

kwotazzjoni b’rabta mal-proġett u saret l-ewwel laqgħa. Saru żewġ webinars: f’Mejju u f’Lulju 2020.  

 

Proġetti oħra - Mużew ta’ Għawdex: Fis-sena 2020 tpoġġiet l-ewwel ġebla tal-Mużew ta’ Għawdex, 

investiment ta’ madwar €9 miljuni. Bħalissa għaddej ix-xogħol fuq l-ewwel fażi, parti ġdida ddedikata għall-

istorja tal-poplu Għawdxi matul is-snin. Fir-rigward ta’ xogħlijiet ta’ kostruzzjoni tal-bini f’Żona A, tlestew 

ix-xogħlijiet ta’ kostruzzjoni fill-livell -1 u livell tal-pjan terran u nbena wkoll il-ġibjun.  Fil-Huntingford 

Building  bdew ix-xogħlijiet fuq is-soqfa u x-xogħlijiet ta’ restawr. Fil-Blokk Amministrattiv sar l-iskavar 

kollu.  

 

Ħidmiet Oħrajn 

Fl-2020 id-Direttorat kien responsabbli mill-ipproċessar tal-pagamenti tal-proġett kofinanzjat mill-UE 

implimentat mill-Kurja ta’ Għawdex. Beda x-xogħol preparatorju għal Programmazzjoni tal-Politika ta’ 

Koeżjoni 2021 - 2027. Id-Direttorat kien f’kuntatt kostanti mal-Ministeru għall-Ekonomija biex jiżgura li l-

informazzjoni fuq l-iskemi tal-Ministeru t’Għawdex tkun aġġornata. 

 

Kumitati ta’ Monitoraġġ: Matul l-2020, rappreżentant tad-Direttorat, ħa sehem b’mod virtwali fil-Kumitati 

ta’ Monitoraġġ tal-programm operattiv 2014 - 2020 mmexxija mill-Awtorità ta’ Ġestjoni. 
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Sapport Tekniku lid-Direttorati u Entitajiet: Id-Direttorat ikkollabora mal-MEUSAC biex tingħata 

assistenza lill-entitajiet interessati Għawdxin fl-applikazzjonijiet għall-fondi Ewropej. 

 

Uffiċċju ta’ Għawdex f’Dar Malta: B’kollaborazzjoni mal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej, 

id-Direttorat fittex imsieħba potenzjali fi proġetti tat-Territorial Cooperation Programmes. 

 

Programm ta’ Riforma Nazzjonali (NRP): Id-Direttorat assista lill-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti 

sabiex tiġi aġġornata l-informazzjoni li ntbagħat lill-Ministeru tal-Finanzi  rigward il-proġetti tad-Direttorati 

rispettivi li jaqgħu taħt il-miri tal-Europe 2020, il-miżuri tal-Euro Plus Pact u miżuri oħra. 

 

Koordinazzjoni tal-Politika Ewropea: Fl-2020, id-Direttorat ħadem mal-Uffiċċju tas-Segretarju 

Permanenti fil-formulazzjoni tal-pożizzjoni tal-Ministeru u fuq politika u rapporti tal-UE  b’rilevanza għall-

portafoll tal-Ministeru, waqt li żamm konsultazzjonijiet fuq kwistjonijiet tal-UE, mad-direttorati tal-

Ministeru bhal fuq State Aid, Brexit, il-programm tal-Fondi Ewropej 2021 - 2027 u oħrajn. Id-Direttorat 

ipparteċipa f’laqgħat u seminars, fosthom: Greening the Islands, Programming Period 2021-2027 tal-UE, 

rigward il-possibbiltà tal-inklużjoni ta’ Hydrogen Power u l-iStrategic Environmental Assessment. Id-

Direttorat kompla bil-ġestjoni u l-parteċipazzjoni tal-Ministeru fl-istrutturi Ewropej bħal Conference of 

Peripheral Maritime Regions (CPMR) u l-European Regions Research and Innovation Network (ERRIN) 

fejn segwa l-informazzjoni u ħeġġeġ Direttorati oħra fi ħdan il-Ministeru biex jipparteċipaw f’webinars u 

konferenzi li ġew offruti, partikolarment fuq il-viżjoni u sfidi wara l-Covid-19.   

 

Focal Point Sustainable Development Goals (SDGs): Id-Direttorat assenja l-SDGs għal kull miżura tal-

baġit tal-Ministeru għas-sena 2021 u attenda għall-OECD Training Workshop – ‘Budget Measures & 

Alignment with the SDGs’ u pparteċipa fi stakeholder workshop bħala parti mill-iżvilupp tal-Istrateġija għall-

Iżvilupp Sostenibbli 2050 u l-Pjan t’Azzjoni 2030. Id-Direttorat ikkordina mad-Direttorati biex tinġabar 

informazzjoni mitluba mid-Direttorat konċernat (SDD) fuq l-istrateġiji, policies u action plans tal-Ministeru 

u r-Rapport Annwali tal-Iżvilupp Sostenibbli fost oħrajn. 

 

Taqsima tar-Regolamentazzjoni għall-Għasafar Slavaġ: Id-Direttorat kien involut fl-ipprocessar ta’ 

politiki, direttivi u regolamenti illi kienu qed jiġu diskussi fil-fora Ewropea, u f’rapporti u risposti lill-

kwestjonarji mitluba minn istituzzjonijiet Ewropej u internazzjonali. Id-Direttorat ikkordina l-pożizzjoni ta’ 

Malta fejn jidħol il-mandat  ta’ din it-Taqsima u dan anke billi ġabar informazzjoni rilevanti minn Ministeri 

u partijiet interessati oħra.  
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Taqsima tar-Regolamentazzjoni għall-Għasafar Slavaġ 

Matul is-sena 2020, it-Taqsima: 

• Ikkordinat il-preparazzjoni, irrevediet u ssottomettiet lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Bern 

Convention u lis-Segretarjat tal-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni tal-Ispeċi Migratorji u 

Annimali Slavaġ (CMS), erba’ rapporti tekniċi dwar l-implementazzjoni tad-derogi f’Malta, it-tieni 

ċiklu tal-iScoreboard dwar il-qtil, teħid u kummerċ illegali tal-għasafar slavaġ, u r-riżultat finali ta’ 

programmi ta’ moniteraġġ u rapporti oħra obbligatorji.  

• Ipprovdiet kontribut tekniku u dak relatat mal-politika dwar l-implementazzjoni ta’ numru ta’ 

proċessi regolatorji Ewropej u internazzjonali li jikkonċernaw il-konservazzjoni tal-għasafar slavaġ 

li jinkludu: 

i. Il-Pjan ta’ Azzjoni ta’ Tuneż (Pjan Strateġiku ta’ Ruma) kontra l-qtil, teħid u kummerċ 

illegali tal-għasafar slavaġ li jaqa’ taħt il-Bern Convention; 

ii. Il-programm ta’ ħidma tas-CMS Mediterranean Task Force kontra l-qtil illegali tal-

għasafar slavaġ; 

iii. Ħidma fuq temi internazzjonali ambjentali (WPIEI Biodiversity); 

iv. Network tal-Unjoni Ewropea dwar l-implementazzjoni u l-infurzar tal-liġi dwar l-

ambjent (IMPEL); 

v. Direttiva dwar il-Qafas Regolatorju tal-Istrateġija Marittima; 

vi. Il-konvenzjoni ta’ Barċellona. 

• Irrappreżentat lil Malta f’numru ta’ laqgħat u workshops; 

• Ikkordinat l-abbozz, il-formulazzjoni u l-pubblikazzjoni ta’ sitt strumenti legali: Avviż Legali 

139/2020,  Avviż Legali 140/2020,  Avviż Legali 367/2020,  Avviż Legali 376/2020,  Avviż Legali 

399/2020 u  Avviż Legali 400/2020;  

• Ipprovdiet assessjar kontinwu u pariri rigward policies governattivi, programmi, proġetti u pjanijiet 

li jistgħu jħallu impatt fuq il-konservazzjoni tal-għasafar slavaġ; 

• Ikkordinat l-amministrazzjoni tal-liċenzji speċjali għall-kaċċa fir-rebbiegħa,  għad-deroga tal-insib 

għall-Malvizz u l-Pluviera u għad-deroga li ppermettiet perjodu ta’ riċerka fuq seba’ speċi tal-

għasafar tal-għana sabiex tiġi stabbilita l-popolazzjoni ta’ referenza ta’ Malta, inkluż plottjar fuq il-

GIS tal-imnasab reġistrati li ġew sottomessi mal-applikazzjonijiet, inkluż il-pubblikazzjoni tal-

coordinates tagħhom fuq is-sit elettroniku tat-Taqsima, skont kif mitlub fil-Qafas Regolatorju 

L.S.549.74 u Avviż Legali 399/2020; 

• Ippreparat ir-risposti dwar l-infringements 2020/2345 u 2020/2346 tal-Kummissjoni Ewropea; 

• Wettqet 33 sessjoni ta’ eżamijiet fuq medda ta’ ħamest’ ijiem li fihom poġġew 3,145 persuna, inklużi 

resits. Dan il-proċess wassal għall-ħruġ ta’ 3,098 liċenzja speċjali; 

https://legislation.mt/eli/ln/2020/139/mlt
https://legislation.mt/eli/ln/2020/139/mlt
https://legislation.mt/eli/ln/2020/140/mlt/pdf
https://legislation.mt/eli/ln/2020/140/mlt/pdf
https://legislation.mt/eli/ln/2020/367/mlt
https://legislation.mt/eli/ln/2020/367/mlt
https://legislation.mt/eli/ln/2020/376/mlt
https://legislation.mt/eli/ln/2020/376/mlt
https://legislation.mt/eli/ln/2020/399/mlt
https://legislation.mt/eli/ln/2020/399/mlt
https://legislation.mt/eli/ln/2020/399/mlt
https://legislation.mt/eli/ln/2020/400/mlt
https://legislation.mt/eli/ln/2020/400/mlt
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• Ikkordinat u ħarġet sejħa għall-offerti għad-disinjar u l-produzzjoni ta’ liċenzji forma ta’ kard tal-

plastik tal-kaċċa u tal-insib u tal-ktejjeb li jakkumpanjah u sejħa għall-offerti għall-servizz veterinarju 

għat-trattament u rijabilitazzjoni ta’ għasafar slavaġ f’Malta jew Għawdex; 

• Amministrat is-sistema ta’ liċenzjar ġenerali għal ħames kategoriji ta’ liċenzji; 

• Osservat il-konformità ta’ bird ringers liċenzjati u kkoordinat it-tiġdid ta’ 23 liċenzja ta’ bird ringers 

b’perjodu ta’ sentejn validità (sa Diċembru 2022); 

• Ħarġet żewġ liċenzji tal-ibbalzmar ġodda filwaqt li osservat il-konformità ta’ seba’ balzmaturi tal-

għasafar li ngħatatilhom il-liċenzja tal-ibbalzmar fis-sena 2019 valida għal ħames snin; 

• Wettqet għaxar korsijiet ta’ preparazzjoni obbligatorja għall-kaċċaturi prospettivi u erba’ sessjonijiet 

ta’ eżamijiet tal-kaċċa (f’Malta u Għawdex); 

• Wettqet sessjonijiet ta’ taħriġ għal fuq minn 120 uffiċjal tal-pulizija, kemm f’Malta kif ukoll 

f’Għawdex u għall-uffiċjali li huma involuti fl-infurzar tar-Regolamenti dwar il-Konservazzjoni tal-

Għasafar Slavaġ; 

• Kompliet twettaq il-proċedura li titratta l-kura ta’ tajr ferut b’servizzi speċjalizzati minn klinika ta’ 

veterinarju mqabbad mill-Gvern. Taħt din il-proċedura, it-Taqsima kkordinat u ssorveljat il-kura, 

trattament u rijabilitazzjoni ta’ 443 għasfur li jappartjenu għal 86 speċi differenti; 

• Implimentat żewġ studji xjentifiċi fuq il-passa tal-Gamiema u s-Summiena fir-rebbiegħa u l-ħarifa, 

u studju ieħor separat li jikkonċerna l-passa tas-seba’ speċi ta’ għasafar tal-għana, tal-Pluviera u l-

Malvizz fil-ħarifa; 

• Assigurat id-diġitalizzazzjoni ta’ 1,383 mansab abbinat mal-istaġun tal-insib għall-Pluviera u l-

Melvizz u 2,420 mansab abbinat mad-deroga għar-riċerka fuq l-għasafar tal-għana fuq il-GIS għal 

fini ta’ infurzar.  

• Immonitorjat is-sistema elettronika ta’ rappurtar tal-qbid tal-għasafar kemm matul l-istaġun tal-

kaċċa, kif ukoll matul l-istaġun tal-insib; 

• Ippreparat evalwazzjoni xjentifika fuq l-istat ta’ konservazzjoni tal-Gamiema, is-Summiena, il-

Pluviera u l-Melvizz. 

• Kompliet tipprovdi assistenza teknika lill-pulizija u entitajiet oħra fil-qasam tal-infurzar; 

• Wettqet żewġ spezzjonijiet ġo residenzi privati fejn ġew eżaminati 240 eżemplar ta’ għasafar 

ibbalzmati u ttieħdu passi legali minħabba ksur tar-regolamenti; 

• Uffiċjali tat-Taqsima attendew u xehdu waqt seduti tal-Qorti; 

• Ikkordinat il-kumpilazzjoni tas-sistema tar-reġistrazzjonijiet tal-għasafar ibbalzmati taħt l-iskemi tal-

1998/99 u l-2003.  

• Ikkordinat proċeduri ta’ infurzar mal-uffiċjali tad-dwana u entitajiet oħra; 

• Kompliet tħaddem is-sistema tal-multi amministrattivi. Assigurat il-ħruġ u l-proċessar ta’ multi 

amministrattivi varji lil 93 persuna; 
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• Ikkordinat mal-Pulizija Eżekuttiva għaż-żamma tal-istatistika relatata mal-infurzar u għall-fini ta’ 

rappurtaġġ. 

 

Id-Diviżjoni tal-Operat 

Funzjonijiet 

Din id-Diviżjoni hija responsabbli mid-Direttorat għas-Servizzi Korporattivi, mid-Direttorat tas-Servizzi 

f’Għawdex, mill-Uffiċċju tar-Reġistru Pubbliku (Għawdex), mit-Taqsima ta’ Inputtjar, miċ-Change Management 

Unit, mis-Sezzjoni tal-Verifika, mis-Sezzjonijiet fejn issir il-ħidma tas-salarji u mis-Sezzjoni Ċentrali tas-Salarji u 

l-Pensjoni tas-Servizz.  

 

Id-Diviżjoni tal-Operat kompliet bit-twettiq tal-miżura tal-baġit fejn se jiġi pprovdut servizz ta’ akkomodazzjoni 

għall-istudenti Għawdxin li jkomplu l-istudju tagħhom f’Malta u anke għall-qraba ta’ pazjenti Għawdxin li jkunu 

rikoverati fi sptar f’Malta.  Matul is-sena 2020 tlesta x-xogħol strutturali f’Villa Lauri f’Birkirkara u nħarġet sejħa 

għall-offerti biex jkun jista jitlesta l-kumplament tax-xogħol.   

 

Id-Diviżjoni tal-Operat għaddejja b’diskussjonijiet mal-Kunvent tad-Dumnikani biex parti mill-istess Kunvent li 

jinsab f’Tal-Pietà, jiġi kkonvertit f’akkomodazzjoni għall-istudenti Għawdxin li jkomplu l-istudju tagħhom 

f’Malta.   

 

Proġett ieħor li qiegħda taħdem fuqu d-Diviżjoni tal-Operat huwa r-rinovazzjoni taċ-Ċentru Amministrattiv.  Dan 

il-proġett jinvolvi ħafna ppjanar.  Matul is-sena 2020 ħarġet l-ewwel sejħa għall-offerti filwaqt li bdew jinstabu 

postijiet temporanji minn fejn ser jaħdmu l-uffiċjali pubbliċi.  Dawn il-postijiet temporanji qed jiġu attrezzati kif 

meħtieġ sabiex jingħata servizz ta’ kwalità għolja u effiċjenti.  Permezz ta’ dan il-proġett iċ-Ċentru Amministrattiv 

ser jkun qed issir aċċessibbli għal kulħadd, sigur u attrezzata għaż-żminijiet tal-lum, bl-aħħar teknoloġija f’dak li 

għandu x’jaqsam mal-informatika.   

 

Id-Diviżjoni tal-Operat kienet impenjata wkoll sabiex tiġġieled l-imxija tal-Covid-19.  Il-pandemija bidlet il-mod 

normali ta’ ħajja anke fuq il-postijiet tax-xogħol.  Id-Diviżjoni tal-Operat issupplixxiet lid-Direttorati kollha bil-

materjal kollu meħtieġ kif indikat mill-Awtoritajiet tas-Saħħa. Il-Covid-19 Testing Hub imwaqqaf fix-Xewkija 

ġie assistit b’dak kollu meħtieġ sabiex ikun jista’ jiffunzjona b’mod effiċjenti.      

 

Id-Diviżjoni tal-Operat impenjat ruħha ukoll sabiex aktar Għawdxin ikollhom l-opportunità li jaħdmu minn 

Għawdex stess.  Għal dan il-għan proprjetà ġiet irranġata u attrezzata b’dak kollu meħtieġ biex isservi ta’ 

uffiċċju back office għas-Central Procurement and Supplies Unit (CPSU) tal-Ministeru tas-Saħħa. 
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Matul l-istess sena ġiet irrangata u attrezzata proprjetà oħra b’dak kollu meħtieġ sabiex għall-ewwel darba l-Malta 

Financial Servcies Authority (MFSA) għandha l-uffiċċju tagħha f’Għawdex.   

 

Ħidma tas-Sezzjonijiet fi ħdan id-Diviżjoni  

 

Sezzjoni tal-Verifika 

Is-Sezzjoni tal-Verifika hija l-għodda biex jiġi żgurat governanza tajba, implimentazzjoni u aderenza mal-

istandards – fejn kwistjonijiet identifikati jkunu soġġetti għal retifika.  

 

Sezzjoni taċ-Change Management  

Is-Sezzjoni taċ-Change Management tgħin lid-Direttorati diversi f’eżerċizzji li jirrikjedu bidla jew titjib fl-

operat. L-għan aħħari hu li tinkiseb aktar effiċjenza u titjib fil-mod kif jingħataw is-servizzi.  

 

Sezzjonijiet tas-Salarji (Back Office) 

L-għan ewlieni tal-ħames sezzjonijiet tas-salarji huwa li jipproċessaw l-aġġustamenti kollha fis-salarju, 

inkluż benefiċċji, allowances u sahra tal-impjegati. Il-funzjoniji prinċipali mwettqa hu l-ħlas tas-salarju tal-

impjegati kollha b’kordinazzjoni mas-Salarji Ċentrali.  Dawn is-sezzjonijiet ifasslu l-iskedi tal-pagi fis-

CFMS u l-multipayments b’rabta mal-ħlas supplimentari.  Isir kontroll proviżorju u verifika mill-ġdid tal-

lista tal-pagi finali, isir l-iċċekkjar tal-istatistika fuq l-Employee Payment Screen u jsir il-ħruġ ta’ pagamenti 

li mhux relatati mal-paga bażika u li jinkludu arretrati ta’ ftehimiet ġodda.   

 

Ministeru tas-Saħħa  

Is-Sezzjoni tas-Salarji tal-Ministeru tas-Saħħa pproċessaw aġġustamenti fis-salarju ta’ madwar 1,000 

impjegat. Inħadmu wkoll ir-rati tas-sahra relatati mal-pandemija tal-Covid-19 lid-Dipartimenti konċernati. 

Inħadmu wkoll il-kalkulazzjonijiet rigward il-Ftehim tas-CPSU u tal-Health Carers li jmorru lura għas-sena 

2018. Din is-sezzjoni pproċessat il-pagamenti meħtieġa lill-entitajiet governattivi u dawk mhux governattivi 

li jipprovdu s-servizzi tagħhom lill-Ministeru tas-Saħħa. 

 

Ministeru tal-Edukazzjoni   

Matul is-sena 2020, din is-Sezzjoni bdiet tipproċessa wkoll is-salarji tas-Segretarjat tal-Ministeru tal-

Edukazzjoni u tal-Kulleġġ ta’ Għawdex. B’hekk minn din is-sezzjoni qegħdin jinħadmu s-salarji kollha ta’ 

dan il-Ministeru li b’kollox jammontaw għal 9,911. Jitħallsu ukoll  273 Adult Educator li huma impjegati 

part-time. Inħarġu 33,626-il pagament lill-impjegati li għamlu s-superviżjoni fl-iskejjel waqt il-ħin tal-

mistrieħ u waqt trasport lejn u lura mill-iskola. Saru aġġustamenti f’madwar 3,357 allowance lill-impjegati 

tad-Dipartiment tal-Edukazzjoni. Ġew ukoll proċessati madwar 3,703 progressions, kuntratti ġodda u 

appointments lill-impjegati f’dan id-Dipartiment.  
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Ministeru tat-Trasport u Proġetti Kapitali (MTIP) u l-Cleansing and Maintenance Division tal-

Ministeru għat-Turiżmu u l-Protezzjoni tal-Konsumatur (MTCP) 

Din is-Sezzjoni tas-Salarji pproċessat aġġustamenti fis-salarju ta’ madwar 1,000 impjegat għall-Ministeru 

tat-Trasport u l-Infrastruttura u madwar 555 impjegat tal-Cleansing and Maintenance Division tal-Ministeru 

għat-Turizmu u l-Protezzjoni tal-Konsumatur (MTCP).  Is-Sezzjoni tas-Salarji pproċessat il-pagamenti 

meħtieġa lill-entitajiet governattivi u dawk mhux governattivi. 

 

Ministeru għall-Ambjent, it-Tibdil fil-Klima u l-Ippjanar (MECP) u l-Ministeru  ghall-Agrikultura, 

Sajd u Drittijiet tal-Annimali (MAFA) 

Din is-Sezzjoni tas-Salarji pproċessat l-aġġustamenti fis-salarju ta’ madwar 411 impjegat tal-Ministeru għall-

Ambjent, it-Tibdil fil-Klima u l-Ippjanar u ta’ madwar 890 impjegat għall-Ministeru ghall-Agrikultura, Sajd 

u Drittijiet tal-Annimali.  Is-Sezzjoni tas-Salarji pproċessat il-pagamenti meħtieġa lill-entitajiet governattivi 

u dawk mhux governattivi.  

 

Dipartiment tal-Pulizija  

Din is-Sezzjoni tas-Salarji pproċessat madwar 2,500 salarju tal-membri tal-Korp tal-Pulizija fi ħdan il-

Ministeru għall-Affarijiet Interni u s-Sigurtà Nazzjonali. Ipproċessat ukoll il-ħlas ta’ extras, li huma 

pagamenti ta’ flus marbuta ma’ xogħol li sar lil partijiet terzi.  Rendikont dettaljat tal-Extras jintbagħat 

b’email uffiċjali lill-pulizija kollha ma’ kull paga.  Matul din is-sena twetqet l-miżura ta’ simplifikazzjoni 

fejn ġiet żviluppata sistema kompjuterizzata li tejbet l-kwalita u l-effiċjenza tax-xogħol.  

 

Sezzjoni Ċentrali tas-Salarji 

Is-Sezzjoni Ċentrali tas-Salarji hi responsabbli mill-ipproċessar korrett u ħruġ fil-ħin tal-pagi tal-impjegati 

tas-Servizz Pubbliku.  Isir ipproċessar ta’ informazzjoni pprovduta mill-Uffiċċji tar-Riżorsi Umani u mis-

sezzjonijiet tas-Salarji tal-Ministeri kollha biex jiġi żgurat li tibdil fil-pagi jiġu eżegwiti fil-ħin u l-pagi 

joħorgu korretti. Isir il-ħruġ ta’ pagamenti supplimentari u kalkolazzjoni ta’ ammonti relatati mal-paga li jridu 

jiġu rifużi lura lill-Gvern.  Matul l-2020 saret ħidma fuq diversi Ftehim Settorali li ġew fis-seħħ matul din is-

sena. Xogħol ieħor li sar f’din is-sezzjoni kien dak dwar pagi ta’ diversi persuni li kellhom il-każijiet tagħhom 

deċiżi mill-Bord tal-Inġustizzji.  Matul din is-sena twetqet  il-miżura ta’ simplifikazzjoni fejn  tkompla l-

proġett biex jiġu żviluppati sistemi kompjuterizzati li jassistu lill-ħaddiema tas-sezzjoni fil-kalkoli tal-pagi 

biex jiġi faċilitat ix-xogħol, jiġu żgurati metodi konformi u tinżamm database b’dawn l-komputazzjonijiet. 

 

Sezzjoni Pensjoni tas-Servizz 

Ir-responsabbiltà ewlenija tas-Sezzjoni tal-Pensjonijiet tas-Servizz hija li jitħallsu l-pensjonijiet u s-somma 

tat-Teżor lill-ħaddiema tal-Gvern li ilhom jaħdmu mal-Gvern b’mod kontinwu sa minn qabel il-15 ta’ Jannar 

1979, kif ukoll il-pensjoni lill-uffiċjali tal-Forzi Armati ta’ Malta, uffiċjali fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin, 

membri tal-Korp tal-Pulizija u membri fil-Forza tal-Assistenza u Salvataġġ, fil-Protezzjoni Ċivili, Membri 
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Parlamentari u l-Membri tal-Ġudikatura. Is-sezzjoni hija wkoll responsabbli mill-ħlas tal-bonus u tad-dħul 

supplimentari lill-ex-impjegati tas-servizz pubbliku li mhux qed jirċievu dawn il-pagamenti mid-Dipartiment 

tas-Sigurtà Soċjali jew minn xi impjieg ieħor. 

 

Sezzjoni tar-Reġistru Pubbliku, taqsima ta’ Inputtjar u Verifika 

L-ammont totali taċ-ċertifikati tat-twelid li kienu vverifikati matul is-sena 2020 kien ta’ 31,181 (li jwasslu 

sar-reġistri tas-sena 1909) filwaqt li t-total taċ-ċertifikati tal-mewt li kienu vverifikati matul l-istess sena kien 

ta’ 31,388 (li jwasslu sar-reġistri tas-sena 1901).  It-total taċ-ċertifikati taż-żwieġ li kienu vverifikati kien ta’ 

38,841 (li jwasslu sar-reġistri tas-sena 1968). L-ammont totali taċ-ċertifikati tat-twelid ta’ Għawdex f’format 

sħiħ li kienu mdaħħla fis-sistema matul is-sena 2020 kien ta’ 24,405.  It-total taċ-ċertifikati tat-twelid ta’ 

Għawdex f’format estratt li kienu mdaħħla fis-sistema matul l-istess sena kien ta’ 702.  It-total taċ-ċertifikati 

f’format estratt tat-twelid li kienu vverifikati kien ta’ 8,791.  Matul din is-sena sar studju dwar l-effiċjenza fl-

inputtjar u verifiki ta’ ċertifikati u żdied b’mod sinifikanti l-ammont tal-kwota ta’ inputtjar. 

 

Id-Direttorat għas-Servizzi Korporattivi 

Funzjonijiet 

Id-Direttorat għas-Servizzi Korporattivi għandu l-għan prinċipali li jipprovdi servizzi ċentrali u jikkordina 

attivitajiet korporattivi fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex. Għal dan il-għan, matul is-sena 2020, id-Direttorat 

kompla jsaħħaħ is-sezzjonijiet fi ħdanu li joffru dawn is-servizzi speċjalment tar-Riżorsi Umani, Salarji, 

Finanzi u Xiri Pubbliku.  Fost funzjonijijet oħra, id-Direttorat ikkoordina u fassal il-Business Plan u l-Pjan 

tar-Riżorsi Umani.  

 

Ħidma 

Sezzjoni tar-Riżorsi Umani 

Matul is-sena 2020, ġiet iċċentralizzata s-Sezzjoni tar-Riżorsi Umani li ħadet il-funzjonijiet kollha relatati 

mar-Riżorsi Umani tad-Direttorati kollha li jaqgħu taħt il-Ministeru għal Għawdex. Dan biex ikun  jista’ 

jingħata servizz aktar effiċjenti lid-Direttorati tal-Ministeru u lill-impjegati tagħhom.  

 

Is-Sezzjoni tas-Salarji 

Din is-sena kienet sena importanti ħafna għas-sezzjoni tas-Salarji wara li gie fit-tmiemu l-eżerċizzju ta’ 

ċentralizzazzjoni. Permezz ta’ dan il-proċess, is-salarji tal-ħaddiema kollha tal-Ministeru għal Għawdex bdew 

għall-ewwel darba jiġu proċessati minn post wieħed. Fis-sena 2020 ġiet introdotta s-sistema tas-salarji (SRS) 

- sistema tal-informatika, żviluppat mill-Ministeru għal Għawdex, li llum qiegħda topera wkoll ġewwa ħames 

Ministeri oħra f’Malta.  
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Matul is-sena 2020 kienu mfassla Pay points u Cost Centres ġodda. Permezz ta’ din l-inizjattiva, l-ispiża 

rikorrenti tas-salarju ta’ kull Direttorat u s-sezzjonijiet fi ħdanhom hija ferm iżjed konċiża u aċċessibbli. 

 

Il-Procurement Unit 

Il-Procurement Unit kompla l-funzjoni tiegħu bħala l-uffiċċju ċentrali minn fejn jiġu ppreparati sejħiet għall-

offerti għall-akkwist ta’ xogħlijiet, prodotti u servizzi għad-Direttorati kollha fi ħdan il-Ministeru għal 

Għawdex. Matul l-2020 komplew jiġu msaħħa r-riżorsi umani fil-Unit biex setgħu jiġu konsolidati aktar 

funzjonijiet ta’ akkwisti li qabel kienu jsiru fid-Direttorati rispettivi. L-iskop ta’ din ic-ċentralizzazzjoni hi 

biex tiżdied l-effiċjenza u l-uniformità fil-proċessi. 

 

Is-Sezzjoni tal-Finanzi 

Din is-sezzjoni tieħu ħsieb l-andament tal-Voti Kapitali u Rikurrenti tal-Ministeru għal Għawdex. Matul is-

sena li għaddiet, il-Ministeru kien parti mill-proġett pilota biex tiġi introddota s-sistema ġdida finanzjarja, 

Corporate Financial Management Solution (CFMS), li ser tintuża mill-Ministeri u Dipartimenti tal-Gvern. 

Matul is-sena saret ukoll iċ-ċentralizzazzjoni tas-Sezzjoni tal-Finanzi biex xogħol relata ma’ finanzi jibda jsir 

minn sezzjoni waħda. 

 

L-Uffiċċju Legali 

Matul l-2020, l-Uffiċċju Legali fi ħdan id-Direttorat għas-Servzzi Korporattivi kompla jagħti s-sapport ta’ 

natura legali lid-Direttorati u lis-sezzjonijiet kollha fi ħdan il-Ministeru. Ix-xogħol legali varja bejn, fost l-

oħrajn, l-abbozzar ta’ kuntratti, skritturi privati, tħejjija u ppreżentar ta’ ittri legali rikorsi u atti ġudizzjarji 

oħra.   

 

L-Uffiċċju tal-Loġistka u Sapport 

Din is-Sezzjoni toffri sapport lid-Direttorati kollha fi ħdan il-Ministeru. Fost l-oħrajn tikkordina u tipprovdi 

servizz ta’ courier  bejn il-Ministeru għal Għawdex u Ministeri, Dipartimenti u Entitajiet f’Malta. Tikkordina 

wkoll it-tindif fiċ-Ċentru Amministrattiv tal-Ministeru għal Għawdex u xi uffiċini oħra tal-Ministeru. Matul 

is-sena dan l-uffiċċju ħatar u kkordina bordijiet biex ikunu jistgħu jitneħħew assi li jkunu skadew, inkisru jew 

li ma jkunx għadu vijabbli li jittranġaw.  Funzjoni oħra importanti ta’ din is-Sezzjoni hi l-manutenzjoni u 

tiswijiet neċessarji tal-uffiċini, bini u siti oħra li huma taħt ir-responsabbiltà tal-Ministeru għal Għawdex. 

 

Ir-Registry Ċentrali 

Ir-Registry fi ħdan dan id-Direttorat kompliet il-ħidma tagħha li tipprovdi servizz ċentrali lid-Direttorati 

kollha fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex..  Din is-sena tkompla l-proġett taiċ-centralizzazzjoni tar-registries.  

F’Ġunju din ir-Registry, permezz tad-Docreg, ingħatat viżbibiltà elettronika tal-fajls kollha, inkluż dawk fir-

registries tad-Direttorati l-oħra fil-Ministeru.  Inbeda l-proċess ta’ l-iskenjar tal-fajls li ilhom ma jintużaw 

għal aktar minn għaxar snin.  Dan bi tħejjija għad-diġitazzjoni tar-registry. 
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Id-Direttorat tas-Servizzi f’Għawdex 

Funzjonijiet  

L-għanijiet tad-Direttorat tas-Servizzi għal Għawdex huma:  

• Li jassigura sistema ta’ kordinament bejn l-uffiċċji bil-għan li jitjieb is-servizz liċ-ċittadini;  

• Li jippjana b’mod li jtejjeb is-servizz lill-klijenti;  

• Li jimmaniġġja l-uffiċċji u s-sezzjonijiet li jipprovdu servizz dirett lill-pubbliku b’mod li dawn l-

istess uffiċċji u sezzjonijiet iwasslu servizz ta’ kwalità;  

• Li jipprovdi servizz komunitarju lill-persuni vulnerabbli, anzjani u persuni bi bżonnijiet speċjali;  

• Li jikkordina inizjattivi sportivi u soċjali li jkunu ttieħdu minn għaqdiet mhux governattivi, Kunsilli 

Lokali u organizzazzjonijiet oħra.  

•  

Skemi  

Id-Direttorat jamministra l-iskema ta’ ħlasijiet tas-sussidju lil studenti Għawdxin li attendew korsijiet post-

sekondarju fuq bażi full time. Matul l-2020, 669 student universitarju, 199 student tal-MCAST, 15-il student 

tal-ITS u 20 student li jattendu istituzzjonijiet oħra bbenefikaw minn dan is-sussidju.  Għall-iskema ta’ 

assistenza lil studenti residenti Għawdex li jikru akkomodazzjoni f’Malta, intlaqgħu 26 applikazzjoni. Is-

sussidju li kien jingħata lir-residenti Għawdxin li jaħdmu fis-Settur Pubbliku għal kull jum t’attendenza fuq 

il-post tax-xogħol, ġie estiż għar-residenti Għawdxin kollha li jaħdmu Malta, sewwa fis-Settur Pubbliku kif 

ukoll dak privat. Ġew ipproċessati 3,671 applikazzjoni matul is-sena 2020. Skema oħra amministrata minn 

dan id-Direttorat hi dik tal-persuni residenti Għawdex li jipprattikaw sport ma’ għaqda bbażata f’Malta. Għal 

din l-għajnuna applikaw 14-il persuna. 

 

Servizzi lill-Organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ Għawdxin 

Il-ħidma li saret matul is- sena 2020 hija kontinwazzjoni tax-xogħol u r-riżultati tax-xogħol miksuba matul 

is-snin ta’ qabel, kif ukoll preparazzjoni għas-sena 2021. Kawża tal-pandemija, ċertu proġetti kellhom jiġu 

estiżi, u xi proġetti li ġew applikati għadhom mingħajr konferma mill-Aġenziji Nazzjonali rispettivi. F’din 

is-sena, il-Youth Service Coordinator attenda għal E4C (Entrapreneurship for Change) flimkien ma’ 

parteċipanti oħra Għawdxin. Il-proġetti Making History Come Alive in Youth Work u Pathways to 

Empowerment in GBV Prevention (s’issa diġa’ nħoloq il-handbook ta’ dan il-proġett) ġew estiżi. Ġew 

applikati diversi proġetti ma’ aġenziji barranin, kif ukoll il- proġett European Youth for Health Literacy. 

 

Il-Kumpless Sportiv ta’ Għawdex 

Il-Ħidma tal-Kumpless Sportiv t-Għawdex matul is-sena 2020 kienet ikkaratterizzata bil-pandemija Covid-19, u 

bit-tnehdija tal-proġett taċ-Ċentru Akwatiku u l-bini mill-ġdid tal-Kumpless Sportiv t’Għawdex.  Matul is-sena 

2020, il-Kumpless Sportiv ġie trasferit għall-iskola Sir Sir Michelangelo Refalo 6th Form, minn fejn beda joffri 

s-servizzi tiegħu.  Sar arranġament mal-amministrazzjoni tal-Kumpless Gaudos, biex sa kemm jitlesta l-proġett 
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taċ-Ċentru Akwatiku, is-servizzi konnessi ma’ dixxiplini Sportivi tal-Basketball, Volleyball, Badminton u 

Handball, ikunu jistgħu jkomplu jingħataw. Matul is-sena 2020, b’investiment sostanzjali mill-Ministeru għal 

Għawdex, sar xogħol ta’ tisbieħ fil-Korsa taż-Żwiemel f’Ta’ Xħajma fosthom toilets ġodda, ingħalqet il-VIP area 

b’aperturi tal-aluminju u ġew installati bibien u twieqi godda. Inxtara tractor ġdid biex it-trakka tkun tista’ tinżamm 

fi stat tajjeb u sikur kemm għaż-żwiemel kif ukoll għall-ġerrejja tagħhom.  Fix-Shooting Range ta’ Għajn Melel, 

f’Jannar 2020, inxtara Lawnmower biex jiffaċilita l-andament tax-xogħol tal-ħaddiema filwaqt li l-post ikun jista’ 

jinżamm fi stat tajjeb. 

 

In-Nutar tal-Gvern 

L-uffiċċju tan-Nutar tal-Gvern huwa responsabbli mill-kustodja tal-Arkivju Notarili li fih hemm depożitati 

kuntratti u testmenti. Matul is-sena 2020, 3,612 klijenti talbu u ngħataw kopja ta’ kuntratti/testmenti. Barra 

minn dan, saru regolarment spezzjonijiet ta’ natura informattiva u riċerka mill-pubbliku inġenerali. Matul is-

sena 2020 nġabru €20,496.73 mill-pubbliku bħala miżata ta’ dawn is-servizzi. Matul din is-sena beda proġett 

ġdid ta’ scanning fuq il-volumi li jinsabu fl-Arkivju Notarili.  

 

L-Uffiċċju għall-Akkomodazzjoni Soċjali  

L-għan ta’ dan l-uffiċċju hu li jipprovdi akkomodazzjoni soċjali lill-familji fil-bżonn, jgħin finanzjarjament 

lis-sidien u lill-inkwilini ħalli jgħollu l-livell tar-residenza tagħhom u  li jgħin lir-residenti jsiru sidien tal-

post fejn joqogħdu. Matul is-sena 2020 dan l-uffiċċju pproċessa 280 applikazzjoni ġdida. It-total ta’ sussidju 

li tħallas lill-applikanti hu ta’ €641,639. Matul l-2020, dan l-Uffiċċju pproċessa l-applikazzjonijiet kollha tal-

Grant for First time Buyers (GFR), li waslu minn Malta u Għawdex.  Dawn kienu jgħoddu 419. Ġew iffirmati 

167 ftehim/kuntratt f’dan l-Uffiċċju. Matul l-2020,  tkomplew il-manutenzjonijiet f’diversi blokok f’Taċ-

Ċawla u twaħħlet is-sistema tal-Intercom f’sitt blokok f’din il-lokalità. 

 

L-Uffiċċju tal-eResidence  

Matul is-sena  2020 ġew ipproċessati total ta’ madwar 3,636 applikazzjoni. Ġew irreġistrati  219 

applikazzjoni ta’ persuni ċittadini tal-Unjoni Ewropea/EEA li applikaw għall-ewwel darba għal dokument ta’ 

residenza. Kien hemm  682 applikazzjoni ta’ ċittadini tal-Unjoni Ewropea/EEA li applikaw għal tiġdid tad-

dokument jew tibdil tal-indirizz residenzjali. 11-il applikazzjoni kienu ta’ persuni li mhumiex ċittadini 

membri tal-Unjoni Ewropa imma li applikaw taħt xi membru tal-Familja li ġej mill-Unjoni Ewropea.  F’din 

is-sena beda l-proċess ta’ ‘Brexit’ u saru total ta’ 1,559 applikazzjoni minn persuni li ġejjin mir-Renju Unit. 

Fis-sena  2020 ġew ipproċessati total ta’ 985 applikazzjoni għall-impjieg jew sabiex iġeddu l-liċenzja ta’ 

xogħol  minn dawn il-pajjiżi.  Kien hemm ukoll 104 applikazzjoni ta’ persuni li ġejjin minn pajjizi barra mill-

Unjoni Ewropea li fosthom applikaw taħt status ta’ studju jew li jaqgħu taħt regolamenti ta’ rijunifikazzjoni 

tal-familja (LN 150 of 2007).  Kien hemm 76 applikazzjoni sabiex jinħarġu dokumenti ta’ residenza taħt 

status ta’ Specific Residence Authorisation, refuġjati jew protezzjoni umanitarja. 
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L-Uffiċċju tal-Passaporti 

Is-Servizzi li dan l-Uffiċċju joffri lill-pubbliku jinkludu dikjarazzjonijiet dwar passaporti mitlufa, ħruġ ta’ 

Passaporti Biometriċi u ħruġ ta’ Passaporti Diplomatiċi. Matul l-2020 inħarġu 784 passaporti bijometriċi 

ġodda. Lejn l-aħħar tas-sena 2020, l-uffiċjali li jaħdmu f’dan l-Uffiċċju ngħataw it-taħriġ neċessarju biex 

b’hekk matul l-2021 inkunu jistgħu jiġu introdotti diversi servizzi ġodda fosthom ħruġ tad-dokument tal-

ivjaġġar b’emerġenza għal dawk iċ-ċittadini Ewropej li jkun intilfilhom il-passaport waqt li jkunu fuq btala 

hawn Malta, ħruġ tad-Dokument ta’ Identità għall-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jkun intilfilhom il-passaport 

waqt li jkunu fuq btala hawn Malta u ħruġ ta’ Passaporti Biometriċi għar-Refuġjati u Aljeni.  

 

Uffiċċju tal-Liċenzji u Sewqan  

Matul l-aħħar sena din is-sezzjoni kompliet toffri servizzi liċ-ċittadini kif ukoll skont implimentazzjonijiet ġodda 

mill-baġit tas-sena 2019.  Dawn il-miżuri jinkludu: 

• Scrappage schemes – fejn il-Gvern reġa daħħal l-iskema għall-iskrappjar ta’ vetturi qodma u li 

jħammġu l-aktar. 

• Rifużjoni tat-taxxa fuq il-valur miżjud bejn is-sena 2004 u 2008 fejn bdew jiġu indirizzati l-vetturi kollha 

second hand li kienu reġistrati fis-sena 2007 u 2008 u ngħataw is-somma kollha tat-taxxa fuq il-valur 

miżjud (VAT)  mħallsa appena l-vettura ġiet reġistrata. 

• Kompliet tiġi wkoll infurzata l-liġi għal sidien ta’ vetturi li għandhom reġistrati vetturi li tħallew bil-pjanċi 

fuqhom u l-liċenzja annwali tagħhom ma ġietx mġedda. Hawn ġiet estiża l-iskema tar- regolarizzazzjoni 

skont l-Avviż Legali 22/2012, sal- 31 ta’ Marzu 2021. 

• Bdil ta’ pjanċi lill-vetturi kollha kklassifikati bħala vintage minn bojod għal suwed.  

•  

Matul is-sena 2020, fuq is-sistema Driving License System hemm total ta’ 2,396  proċess, fosthom skambjar ta’ 

liċenzji mill-EU, tiġdid ta’ liċenzji kif ukoll liċenzji ġodda. 

 

L-Uffiċċju tal-Kummerċ 

L-Uffiċċju tal-Kummerċ ta’ Għawdex, iħaddan fih is-servizzi li normalment jiġu offruti mid-dipartiment tal-

Kummerċ f’ Malta.  Jinkludu wkoll servizzi tal-Malta Business Registry (MBR), rigward kumpaniji privati 

ġodda u dokumenti meħtieġa biex tinżamm kumpanija attiva. 

 

Matul is-sena 2020 ġew ipproċessati total ta’ 45 applikazzjoni li jinkludu importazzjoni u applikazzjonijiet 

għall-kumpaniji ġodda.  Rapporti annwali ta’ kumpaniji kien hemm total ta’ 299, filwaqt li kien hemm 798 

dokument ieħor tal-kumpaniji. 
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L-Ispettorat tas-Saħħa 

L-uffiċċju Reġjonali ta’ Għawdex huwa responsabbli għall-irħula u l-lokalitajiet kollha f’Għawdex inkluż il-

gżira ta’ Kemmuna. Dan l-uffiċċju jipprovdi servizzi tal-ispettorat tas-Saħħa, is-sezzjoni tad-dfin, kif ukoll 

is-servizz tal-kontroll tal-firien. 

 

1. Spezzjonijiet 

Matul is-sena 2020 saru total ta’ 39 spezzjoni fuq stabbilimenti u ħwienet tal- ikel : 27 kisbu grad A, 11 kisbu 

grad B u 1 kiseb Grad C.  Matul is-sena 2020 kien hemm 5 każi ta’ avvelinament tal-ikel.  Minn dawn ittieħdu 

9 kampjuni. Saru wkoll 58 spezzjoni ta’ stabbilimenti konessi ma’ liċenzjar. Matul is-sena 2020, saru 130 

spezzjoni oħra fosthom fuq siti u postijiet b’konnessjoni ma’ applikazzjonijiet  riferuti mill-Awtorità tal-

Ippjannar  rigward permessi ta’ żvilupp, spezzjonijiet konnessi ma’ konsulti qabel ma tiġi sottomessa 

applikazzjoni lil Awtorità tal-Ippjanar/Awtorità tal-Ambjent u Riżorsi u residenza tal-anzjani.  Bħala 

monitoraġġ tal-bajjiet għall-għawm,  ittieħdu 578  kampjun ta’ ilma baħar minn tlieta u għoxrin żona tal-

għawm f’diversi bajjiet popolari matul l-istaġun tal-għawm. Minn Marzu 2020 ’l quddiem l-Ispettorat tas-

Saħħa kien involut attivament fil-ħidma mal-Pulizija u uffiċjali ta’ entitajiet oħra sabiex tiġi kkontrollata l-

imxija tal-Covid-19.  Fost dawk il-miżuri li ttieħdu jinkludu: 

 

• Monitoraġġ ta’ persuni li kienu obbligati li jinżammu f’kwarantina (każi pożittivi, kuntatti ta’ każijiet, 

vjaġġatturi) 

• Spezzjonijiet f’diversi stabbilimenti sabiex jiġi assigurat li qed jiġu osservati diversi miżuri u standards li 

nħarġu taħt l-Att dwar is-Saħħa Pubblika (Kap 465 tal-Liġijiet ta’ Malta). 

•  

 Numru ta’ spezzjonijiet Ċitazzjonijiet 

Stabbilimenti tal-Catering (restaurant, snack bar/takeaway) 1,778 16 

Bar / kafetteriji 205 3 

Bejjiegħa bl-imnut (supermarkets/ ħwienet tal-merċa/ 

ħwienet tal-laħam) 

452 5 

Shopping malls 17 0 

Swieq miftuħa (Open Markets) 7 0 

Skejjel/Ċentri tal-kura tat-tfal (Child Care Centres) 7 0 

Hairdressers/ Beauticians/ Nail Technicians 51 0 

Vapuri tal-Gozo Channel 28 37 

Avvenimenti pubbliċi tal-massa 13 0 

Spazji pubbliċi 362 0 

Stabbilimenti magħluqa 1,440  
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Persuni f’ kwarantina obbligatorja 4,530 2 

Oħrajn 153 0 

Matul is-sena 2020, saru total ta’ 162 investigazzjoni relatati ma’ spezzjonijiet, kif ukoll 188 investigazzjoni relatati 

ma’ numru ta’ lmenti fosthom fuq persuni f’kwarantina obligatorja kif ukoll dwar il-ksur ta’ Kap 465. 

 

2. It-Taqsima tad-dfin 

Din is-sezzjoni hija responsabbli mill-amministrazzjoni taċ-Ċimiterju ta’ Santa Marija, fix-Xewkija u ta’ dak  

Tal-Għonq fir-Rabat, Għawdex, flimkien mal-applikazzjoni ta’ diversi liġijiet u regolamenti relatati ma’ dfin.  

In-numru tad-dfin li sar fic-Ċimiterju ta’ Santa Marija, fix-Xewkija matul 2020 kien ta’ 86 f’oqbra privati u 

17 f’oqbra tal-komun.  Għas-sena 2020 kien hemm 3 difniet fil-baħar, 33 trasferiment u ġarr ta’ fdalijiet 

umani minn qabar għal ieħor jew miċ-Ċimiterju ta’ Santa Marija għal-ċimiterji oħra f’Għawdex u  f’Malta , 

55 tindifa ta’ oqbra privati ġewwa ċ-Ċimiterju ta’ Santa Marija, 2 ripatrijazzjonijiet ta’ fdalijiet umani li saru 

taħt is-superviżjoni tal-Awtorità Sanitarja u  4 trasferimenti ta’ siti ta’ oqbra fiċ-Ċimiterju Santa Marija 

b’donazzjoni jew wirt.  Matul din is-sena nħarġu 299 permess ta’ dfin u 47 permess għat-trasport ta’ katavri/ 

fdalijiet umani minn qabar għall-ieħor fl-istess ċimiterju jew f’ċimiterji oħra kemm f’Għawdex kif ukoll 

f’Malta.  

 

3. It-Taqsima Kontroll tal-Firien (Rodent Control) 

Matul l-2020, ħaddiema f’din it-taqsima attendew għall-ilmenti mill-pubbliku dwar infestazzjoni ta’ briegħed 

f’postijiet pubbliċi, fejn saru disinfestazzjoni b’insettiċida effettiv.  

 

L-Uffiċċju għall-Anzjani u Persuni bi Bżonnijiet Speċjali  

Din is-sezzjoni hi responsabbli għal numru ta’ servizzi li huma ta’ sapport għall-kwalità ta’ ħajja aħjar sew 

għall-anzjani kif ukoll għall-nies bi bżonnijiet speċjali.  Dawn is-servizzi huma mezz biex ngħinu lil dawn 

in-nies jibqgħu jgħixu ħajja indipendenti fil-komunità. 

 

Servizz ta’ Għajnuna fid-Dar - Għandu l-akbar numru ta’ benefiċċjarji li fl-aħħar ta’ Diċembru 2020 kien 

jammonta għal 929 residenza.   

Servizz tal-Handyman - Fis-Sena 2020 kien hemm 77 applikazzjoni li fihom saru 147 biċċiet ta’ xogħol.   

Servizz tat-Telecare - Matul  is-sena 2020 daħlu 46 applikazzjoni li kollha ġew installati.   

Servizz tal-Inkontinenza - Matul  is-sena 2020 kien hemm 190 applikazzjoni ġodda ta’ Skema A u 75 

applikazzjoni ġdida ta’ Skema B.   

Servizz tal-Platt Sħun - Il-kuntrattur jipprovdi s-servizz ta’ ikla kuljum fid-dar tal-anzjani.  Din tikkonsisti 

f’żewġ platti u deżerta.  Is-sena li għaddiet ġew ipprovduti 26,058 ikla.  
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L-Università tat-Tielet Età f’Għawdex - Din is-sezzjoni b’kollaborazzjoni mal-Università ta’ Malta - 

Kampus ta’ Għawdex u d-Divizjoni tal-Ġerontoloġija jipprovdu dan is-servizz ta’ tagħlim f’Għawdex.  

Trasport hu provdut minn kull raħal f’Għawdex u matul l-2020 attendew 14 -il student għal dawn il-korsijiet. 

Ċentru ta’ Matul il-Jum għall-Anzjani  - L-attendenza bejn Jannar u Diċembru 2020 kienet ta’ 1,678 

anzjan.  It-trasport hu pprovdut minn kull lokalità.  

Servizz ta’ Hairdresser - Matul is-sena 2020 dan is-servizz ingħata 439 darba.   

Servizz ta’ Fiżjoterapija - Matul is-sena 2020 saru 1,634 vista fid-djar.   

Servizz ta’ Dħul f’Dar tal-Anzjani - Matul is-sena 2020 ibbenefikaw: Villa San Lawrenz -  8 klijenti użaw 

is-Servizz tar-Respite u 45 klijent li qed juzaw dan is-servizz għall-kura fit-tul; Casa Amalia  - 31 klijent 

attendew matul il-ġurnata u 11-il klijent qed jużaw is-servizz tan-Night Shelter b’7 minn dawn il-klijenti 

jużaw is-servizz bil-lejl u bi nhar; Xagħra Night Shelter  - 9 klijenti wżaw dan is-servizz matul is-sena. 

Servizz ta’ Social Worker - Kien hemm 36 każ fit-tul u 399 każ ta’ intervent qasir.  

Servizz mis-Sezzjoni tal-Home Assistance - Din is-sena saru 11,322 telefonata.  422 anzjan ċemplu biex 

isaqsu fuq is-servizzi.  Saru ukoll 1,748  telefonata min-naħa tal-Home Assistance fejn ma sabu lil ħadd id-

dar. 

Active Ageing Centres - Fiċ-ċentri tal-Active Ageing li hawn madwar Għawdex  jattendu 320 anzjan.   

Be Active - F’dan iċ-ċentru ta’ attività fiżika jattendu 80 persuna.  

 

Ċentru ta’ Matul il-Jum Santa Marta  

Il-ħidma f’Ċentru Santa Marta matul din is-sena kienet waħda pjuttost differenti minn dik tas-soltu ħlief għall-

ewwel xahrejn tas-sena, b’riżultat tal-effetti tal-virus Covid-19.  L-attendenza u l-attività fiċ-Ċentru matul ix-

xhur kienet tvarja b’riżultat ta’ dan.  Matul Jannar, Frar u nofs Marzu, il-persuni li jattendu ċ-Ċentru 

pparteċipaw f’attivitajiet varji li jinkludu sessjonijiet ta’ papier machè, xogħol fil-fuħħar, terapija bl-annimali, 

eżerċizzju fiżiku, taħriġ fl-informatika, sessjonijiet ta’ tisjir, għawm fil-pixxina tal-Arka, xogħol tal-idejn u 

snajja’.  Ġew organizzati attivitajiet fiċ-Ċentru għall-okkażjonijiet ta’ Jum San Valentinu u tal-Karnival.  Ġew 

organizzati wkoll, appuntamenti fi kliniċi mediċi tal-podoloġija, dentistrija u fiżjoterapija fl-Isptar Ġenerali 

t’Għawdex kif ukoll fil-poliklinika tal-Rabat skont il-bżonn.  Matul dan il-perijodu  ġew żewġ studenti Ingliżi 

mill-Università ta’ Derbyshire kif ukoll student tal-MCAST għal perjodu ta’ osservazzjoni u taħriġ.  Fis-16 

ta’ Marzu, iċ-Ċentru Santa Marta ġie magħluq bħala prekawzjoni minħabba l-Covid-19.  Madwar nofs il-

persuni b’diżabbiltà reġgħu bdew jattendu ċ-Ċentru meta reġa’ fetaħ fl-1 ta’ Lulju.   Matul il-perjodu li fih 

iċ-Ċentru kien magħluq, il-kap taċ-Ċentru ħa sehem f’laqgħat virtwali ta’ kull ġimgħa f’task force mmexxi u 

kordinat mis-Sur Oliver Scicluna, li dak iż-żmien kien Kummissarju tad-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabbiltà.   

 

It-Taqsima Ħidma Soċjali  

Matul is-sena 2020 kien hemm 81 każ ġdid li kien jeħtieg għajnuna ta’ assitenza soċjali regolari.  It-Taqsima 

Ħidma Soċjali ħadmet ma’ 39 każ li kien jeħtieg li jibqgħu jiġu segwiti mis-snin ta’ qabel. Fis-sena 2020 

intalbet l-assitenza tat-Taqsima Ħidma Soċjali f’56 każ li kienu jeħtieġu intervent wieħed u għaldaqstant, fejn 
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meħtieġ, tali każijiet ġew referuti lill-Aġenziji Soċjali u/jew servizzi oħra skont il-ħtieġa tal-każ individwali. 

L-Assistenti Soċjali ipparteċipaw f’ 15-il case conference fis-sena 2020, fejn f’tali laqgħat ġew diskussi 

każijiet speċifiċi flimkien ma’ professjonisti oħra li huma involuti fl-istess każijiet imsemmija. Fis-sena 2020, 

din it-Taqsima pprovdiet assistenza soċjali għal dawk l-individwi li wara żmien rikoverati l-isptar Ġenerali 

ta’ Għawdex ikollhom il-ħtieġa ta’ għajnuna sabiex ikunu jistgħu jgħixu bl-iżjed mod independenti possibbli 

fil-komunità. Ġew organizzati wkoll sessjonijiet tal-Qorti Ġuvinili. F’dawn is-sessjonijiet kien hemm dejjem 

il-preżenza ta’ Assistent Soċjali. Tali xogħol kien jinvolvi xhieda u ppreżentar ta’ rapporti soċjali f’każijiet 

riferuti mill-istess qrati u dan wara interventi ta’ assistenza soċjali hekk kif ikun degretat mill-istess qrati. It 

-Taqsima Ħidma Soċjali offriet is-servizz ta’ On Call fejn jingħata servizz ta’ assistenza soċjali kull meta 

jkun meħtieġ u dan wara l-ħinijiet tal-uffiċċju, kif ukoll fil-Ħdud u l-festi pubbliċi. Ġew offruti servizzi 

ta’aċċess superviżjonat, fejn minuri jiltaqgħu ma’ ġenitur. Dawn is-sessjonijiet dejjem seħħew skont l-

ordnijiet mogħtija mill-Qorti tal-Familja.  Matul is-sena 2020 inkitbu il-fuq minn 75 rapport soċjali. Dawn 

jinkludu rapporti għal dipartimenti governattivi oħra, qrati, agenziji u professjonisti oħra involuti fil-każijiet 

soċjali.  

 

Sigurtà Soċjali - L-Uffiċċju Distrettwali tar-Rabat (Għawdex) 

L-għan ewlieni ta’ dan l-uffiċċju hu li l-klijenti tal-irħula kollha f’Għawdex (minbarra dawk tan-Nadur, Qala 

u Għajnsielem) jingħataw servizzi offruti mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali, li huma prinċipalment relatati 

ma’ Benefiċċji u Pensjonijiet Kontributorji u dawk mhux Kontributorji. Permezz tas-sistemi komputerizzati 

tas-Sistema Amministrazzjoni Benefiċċji Soċjali (SABS), WebSABS, Infoshare u Social Security.gov, l-

impjegati jimlew formoli ta’ applikazzjonijiet ġodda għall-Pensjonijiet u Benefiċċji,  filwaqt li jsegwu u 

jagħmlu reviżjonijiet tal-każijiet diġà eżistenti.   Tingħata wkoll l-għajnuna u l-informazzjoni mitluba mill-

istess klijenti, rigward id-diversi għajnuniet offruti minn ħdan tad-Dipartiment. Minħabba s-sitwazzjoni tal-

Covid-19, matul is-sena 2020 dan l-Uffiċċju kien magħluq għall-pubbliku mit-30 ta’ Marzu sat-29 ta’ Ġunju, 

2020.  F’dan il-perjodu, il-pubbliku kien qed jagħmel użu mis-servizzi permezz tat-telefon 25903000 jew tal-

email ġeneriku victoriadistrictoffice.mfcs@gov.mt.  L-Uffiċċju reġa’ nfetaħ għall-pubbliku mit-30 ta’ Ġunju 

2020 bil-miżuri u l-prekawzjonijiet kollha neċessarji kif mitluba mill-awtoritajiet tas-saħħa pubblika. Matul 

is-sena 2020, kien hemm total ta’ 699 applikazzjoni ġdida ta’ benefiċċji mhux kontributorji. Kien hemm total 

ta’ 3,713 il- reviżjoni ta’ mistoqsijiet ta’ benfiċċji mhux kontributorji. Matul is-sena 2020, kien hemm total 

ta’ 1,172 applikazzjoni ġdida għal benefiċċji kontributorji.  Kien hemm ukoll total ta’ 7,008 reviżjoni ta’ 

mistoqsijiet ta’ benfiċċji kontributorji. Minn April sa Ġunju 2020, id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali 

amministra u ħallas 4 tipi ta’ Benefiċċji li ġew maħsuba sabiex itaffu t-tbatija finanzjarja u soċjali relatata 

mal-pandemija tal-Covid-19. Kien hemm  applikazzjoni waħda ta’ Covid Parent Benefit, filwaqt li għal Covid 

Unemployment Benefit, Covid Disability Benefit u Covid Medical Benefit ma kien hemm l-ebda 

applikazzjoni. Sal-aħħar ta’ Diċembru 2020, in-numru ta’ Reġistrar u Applikazzjonijiet għall-Għajnuna 

Soċjali lill-persuni li jgawdu minn Protezzjoni Sussidjarja kien jammonta għal  64.  In-numru ta’ ċertifikati 

mediċi li ntlaqgħu minn dan l-uffiċċju għas-sena 2020 kien jammonta għal 6,785.  In-numru ta’ kotba ta’ 
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ċertifikati tal-mard li nħarġu minn  dan l-uffiċċju għas-sena 2020 kien ta’ 500. Dan l-uffiċċju kien ukoll 

responsabbli biex jiġbor lura mingħand il-klijenti ħlasijiet mhux dovuti  ta’ benefiċċji u pensjonijiet li fis-

sena 2020 kien ta’ total ta’ €139,245.31.  Matul is-sena 2020 tkompla l-eżerċizzju ta’ infurzar sabiex numru 

ta’ persuni li fil-passat irċivew benefiċċji żejda, jirrifondu lura lid-Dipartiment l-ammonti dovuti minnhom 

fejn l- ammont ta’ dawn l-Overpayment Agreement kien ta’ sebgħa.  

 

Sigurtà Soċjali - L-Uffiċċju Distrettwali tan-Nadur 

L-għan ewlieni ta’ dan l-Uffiċċju hu li l-klijenti tad-Distrett tan-Nadur, Qala u Għajnsielem jingħataw servizzi 

offruti mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali  li huma prinċipalment relatati ma’ Benefiċċji u Pensjonijiet 

Kontributorji u dawk mhux Kontributorji. Matul is-sena 2020 dan l-uffiċċju pproċessa total ta’ 545 applikazzjoni. 

Sabiex jingħata servizz aħjar lill-klijenti, ġie introdott email ġeneriku għal dan l-uffiċċju 

(nadurdistrictoffice.mgoz@gov.mt). Matul is-sena 2020, l-istaff ta’ dan l- uffiċċju attenda għal diversi korsijiet, 

seminars u laqgħat fosthom l-programm EU eForms (sistema kif tapplika onlajn għal pensjonijiet tal-pajjiżi li 

qegħdin fl-Unjoni Ewropea) u Seminar fuq il-Miżuri ġodda tal-Budget li għandhom x’jaqsmu mas-servizzi u 

benefiċċji tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali. 

 

Uffiċċju tal-Impjiegi u Relazzjonijiet Industrijali  

Dan l-uffiċċju huwa punt ta’ riferiment għall-ħaddiema f’Għawdex li jaħdmu fis-settur privat peress li 

jindirizza problemi jew mistoqsijiet relatati max-xogħol tagħhom li jista’ jkollhom. Matul din is-sena kien 

hemm total ta’ 538 telefonata u 371 persuna ġew bżonn din it-taqsima. Il-każijiet kienu mqassma kif ġej: il-

maġġoranza tal-każijiet ġew konklużi bl-intervent tal-uffiċċju li serva bħala medjatur bejn l-impjegat u min 

iħaddem, filwaqt li żewġ  każijiet ġodda ġew ipproċessati għall-Qorti Kriminali. Il-każijiet fi ħdan il-Qorti 

kienu kif ġej: kien hemm żewġ  każijiet li l-proċess tagħhom għadu mhux konkluż; ħames każijiet ġew riżolti; 

u saru disa’ seduti. Ġew ukoll magħluqa b’suċċess disa’ każijiet li kienu pendenti billi għaddew il-pagamenti 

lill-persuni kkonċernati. 

 

Ċentru għall-Għaqdiet mhux Governattivi  

Matul is-sena 2020, in-numru ta’ għaqdiet mhux governattivi u gruppi volontarji rreġistrati mal-

Assoċjazzjoni għall-Għaqdiet Mhux Governattivi qabeż l-għadd ta’ 131.  B’kollox, saru 188 laqgħa. L-

għaqdiet kollha rreġistrati bbenefikaw minn madwar 6,486 fotokopja b’rata ssussidjata ħafna, bl-ewwel 

ħames mija jkunu b’xejn, u l-bqija jkunu bil-prezz ta’ ħames ċenteżmi għal kull kopja ta’ qies A4 (għal kull 

għaqda, kull sena).  Matul l-2020, l-Ombudsman għamel użu miċ-ċentru darba fix-xahar. Ġie pprovdut 

servizz biex setgħu jsiru l-eżamijiet tal-bennejja f’dan iċ-ċentru.  Saru wkoll diversi laqgħat mill-kordinatur 

tal-uffiċċju tal-MEUSAC, kif ukoll sezzjonijiet ta’ taħriġ mit-Taqsima tar-Regolamentazzjoni għall-Għasafar 

Slavaġ. 
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Ir-Reġistru Pubbliku ta’ Għawdex 

Matul l-2020, 4,089 nota ta’ insinwa kienu reġistrati f’dan l-uffiċċju, filwaqt li kien hemm 3,013-il nota ta’ 

ipoteka.  Kien hemm ukoll 700 nota ta’ riferenza relatati ma’ ipoteki u 19-il ipoteka legali. In-numru ta’ ċedoli 

li għandhom x’jaqsmu mal-fidi ta’ ċnus dwar proprjetà immobbli f’Għawdex u Kemmuna kienu jammontaw 

għal 83. Kien hemm ukoll 37 mandat ta’ inibizzjoni u 4 subbasti. Kienu wkoll reġistrati 40 ordni ta’ infurzar 

tal-assi dwar ħasil ta’ flus u 15-il ordni ta’ ffriżar dwar reati relatati mad-droga. 

In-numru totali ta’ Atti reġistrati fis-Sezzjoni tal-Istat Ċivili kienu: 

Twelidijiet 338 

Żwiġijiet 78 

Imwiet 304 

 

In-numru ta’ ċertifikati maħruġa mis-Sezzjoni tal-Istat Ċivili kienu ta’ 4,237. Fl-2020 ir-Reġistru taż-

Żwiġijiet ipproċessa 109 applikazzjoni taż-żwieġ, li minnhom 31 applikazzjoni ġew irtirati minħabba l-

pandemija tal-Covid-19. Matul l-istess sena kien hemm: 

Żwiġijiet reliġjużi   49 

Żwiġijiet ċivili   29 

Unjoni ċivili     0 

 

Fl-2020, kienu ordnati minn dan l-Uffiċċju riċerki dwar trasferimenti u ipoteki kif ukoll riċerki testamentarji. 

L-istess riċerki ġew mqassma wkoll minn dan l-Uffiċċju. Minn nofs Jannar tal-2020 ġiet inkorporata t-

taqsima tan-notifiki fir-Reġistru Pubbliku ta’ Għawdex, fejn ġew notifikati 305 imwiet u 342 twelid. 

 

Id-Diviżjoni tal-iStrateġija u Sapport 

Il-funzjonijiet prinċipali ta’ din id-diviżjoni huma: 

• Li b’mod attiv tindirizza r-rekwiżiti u l-isfidi uniċi li qed jiffaċċja Għawdex u biex tfassal, tiżviluppa 

u timplimenta proġetti settorjali li għandhom potenzjal strateġiku għal Għawdex; 

• Li tiżgura l-implimentazzjoni f’waqtha tal-istrateġija tal-EkoGozo; 

• Li tikkontribwixxi għall-protezzjoni tal-ambjent inkluż il-wirt kulturali tal-gżira; 

• Li tiżgura li l-eżekuzzjoni u t-twettiq tal-inizjattivi u l-proġetti tal-Ministeru jitwettqu skont it-

timeframes maqbula; 

• Li tissorvelja l-iżvilupp tal-industrija tat-turiżmu u biex tiżgura li l-Ministeru jissodisfa kwalunkwe 

kontribuzzjoni meħtieġa mill-Pjan Nazzjonali dwar it-Turiżmu fil-perjodi speċifikati; 

• Flimkien mal-Kapijiet tad-Direttorati rispettivi, tippjana, tiżviluppa u tiżgura l-implimentazzjoni tal-

istandards tax-xogħol fi ħdan id-Diviżjoni tal-iStrateġija u Sapport, dan sabiex jiġu żgurati l-kwalità, 

il-puntwalità u  l-kosteffettività tar-riżultati. 
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Ħidma 

Proġetti Kapitali 

Matul l-2020 sar xogħol fuq diversi proġetti kapitali fosthom: 

 

Ir-riġenerazzjoni tal-Pjazza San Franġisk fir-Rabat (Għawdex)  

Pjazza San Franġisk hija waħda mill-pjazez ewlenin ġol-qalba tar-Rabat u allura kien bix-xieraq li din il-

pjazza tingħata dehra ġdida.  Ix-xogħol fuq dan il-proġett kien jinkludi pavimentar ġdid, installazjoni ta’ 

sistema ġdida ta’ dawl, tisħiħ tal-ilqugħ tal-ilma tax-xita filwaqt li twaħħlu wkoll bankijiet sabiex il-pubbliku 

jkun jista’ jpoġġi u jistrieħ filwaqt li jgawdi din il-pjazza.  Dan il-proġett ġie inawgurat f’Lulju 2020. 

 

Ir-Restawr tal-Fanal Ta’ Ġordan 

Ix-xogħlijiet fuq ir-restawr tal-fanal u l-aperturi tal-injam jinsabu fi stadju avvanzat. Dawn l-interventi kollha 

qegħdin isiru mill-ħaddiema tal-Ministeru għal Għawdex. B’kollaborazzjoni mal-Awtorità tat-Transport ġie 

installat fanal ġdid li huwa aktar effiċjenti u qiegħda tiġi kummissjonata s-sistema l-ġdida tal-elettriku. F’ 

2020 inxtrat u ġiet installata  lightening protection system.  F’2021 mistenni li jsiru xogħlijiet sabiex jiġi 

kkonsolidat il-blat u l-bini mill-ġdid tal-ħitan tas-sejjieħ.  Il-proġett  huwa mistenni li jiġi konkluż fl-2021. 

 

Bini ta’ Toroq Residenzjali b’kollaborazzjoni mal-Kunsilli Lokali 

Matul l-2020 inbnew numru ta’ toroq residenzjali mill-Kunsilli Lokali permezz ta’ għajnuna finanzjarju 

mogħtija mill-Ministeru għal Għawdex. Fost it-toroq li ġew mibnijin mill-ġdid hemm:  Triq it-Tamar, Triq 

il-Fanal, Trejqet San Pupulju, Trejqet Dun Ġuzepp Cassar, Trejqet id-Dehra, Triq Wied il-Għasri, Triq il-

Ġonna, Triq il-Ġojjin u parti minn Triq is-Summien, Triq il-Munxar, Triq Masri, parti minn Triq Gajdoru, 

Triq il-Knisja u parti minn Triq Santa Katerina, Triq Għajn Melel u Triq Virtut.    

 

Bini ta’ Toroq Arterjali  

Matul l-2020 inbnew numru ta’ toroq mill-Ministeru għal Għawdex fosthom Triq Gorf, parti minn Triq Ta’ 

Hamet, parti minn Triq San Ġuzepp, Triq iż-Żewwieqa, Triq Sant’ Antnin,  parti minn Triq Fatima, parti 

minn Triq l-Imgħallem, parti minn Triq Sir Adrian Dingli u part minn Triq iż-Żebbuġ.  Fl-istess waqt 

tkomplew u bdew ix-xogħlijiet f’Triq l-Mġarr, Triq l-Imgħallem u Triq ta’ Wara s-Sur, Triq in-Neolitiċi u 

Triq Kenuna.  Barra minn hekk ġiet ipppubblikata s-sejħa għall-offerti għar-ristrutturar tat-triq prinċipali li 

tgħaqqad ir-Rabat ma’ Marsalforn bix-xogħliijiet mistennija jibdew fl-2021.    

 

Iċ-Ċentru tas-Saħħa l-ġdid fir-Rabat (Għawdex) 

Il-proġett qiegħed fi stadju avvanzat bix-xogħlijiet mistennija jitlestew sal-aħħar ta’ 2021. Dawn jinkludu l-

installazzjoni ta’ lifts u apparat mediku. Iċ-ċentru l-ġdid qiegħed jitwaqqaf b’kollaborazzjoni mal-Ministeru 

tas-Saħħa u l-Fondazzjoni tas-Servizzi Mediċi. 
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Intervention Team 

 L-għanjiet prinċipali ta’ Intervention Team huma: 

• Li jassigura li l-każijiet kollha possibbli li jistgħu jkunu ta’ ħsara għall-pubbliku jew li jeħtieġu 

attenzjoni immedjata jiġu identifikati u rrappurtati; 

• Li jintervjeni kif meħtieġ, speċjalment fuq każijiet minuri ta’ tindif u manutenzjoni; 

• Li jipprovdi suġġerimenti f’dak li għandu x’jaqsam ma’ titjib ta’ faċilitajiet  pubbliċi f’Għawdex u 

Kemmuna.  

Matul is-sena 2020 kien hemm 1,590 każijiet reġistrati, li minnhom 1,266 ġew riżolti u 342 li għadhom 

pendenti.  

 

Proġetti 

L-Intervention Team huwa wkoll responsabbli mill-manutenzjoni tal-pajsaġġi li saru fil-kampanja mill-

Ministeru permezz ta’ fondi mill-Unjoni Ewropea. L-għan ta’ dan il-proġett huwa li jippromwovi l-mixi bħala 

niċċa ġdida turistika.  Xogħlijiet jikkonsistu f’manteniment tat-tabelli informattivi u t-tindif regolari tal-

pajsaġġi. Din l-inizjattiva qiegħda titwettaq b’kollaborazzjoni mal-Uffiċċju taċ-Chief Information Officer u 

d-Direttorat tal-Implementazzjoni tal-Proġrammi u l-Iżvilupp tal-Politika. Għall-kuntrarju tas-snin ta’ qabel, 

din is-sena minħabba l-pandemija tal-Covid-19, l-attivitajiet annwali kellhom jiġu kkanċellati u għalhekk l-

attivitajiet kienu limitati ħafna. L-Intervention Team ħa sehem fl-unika attività ta’ tindif organizzata mill-

Ministeru għal Għawdex matul sena 2020. Ġie organizzat ukoll il-Fireworks Festival. Il-membri tat-tim ħadu 

sehem attiv f’dawn l-attivitajiet. 

 

Id-Direttorat tal-Manutenzjoni u r-Restawr 

Funzjonijiet  

Id-Direttorat tal-Manutenzjoni u r-Restawr jikkonsisti fis-Sezzjoni tal-Inġinerjia, fis-Sezzjoni tal-Arkitettura, 

il-Fergħa tax-Xogħlijiet u Taqsima tal-Kostruzzjoni u Manutenzjoni. 

L-għanijiet prinċipali tad-Direttorat huma: 

• Li jiżgura li Għawdex ikollu l-infrastruttura meħtieġa għall-iżvilupp tal-gżira; 

• Jipproteġi, jimmaniġġja u jsaħħaħ il-wirt naturali tal-gżira; 

• Jagħti pariri professjonali u tekniċi lid-Direttorati l-oħra tal-Ministeru għal Għawdex; 

• Jiżgura li l-iżvilupp li jsir fil-gżira jkun ibbażat fuq prinċipji sostenibbli. 

 

Ħidma 

Sezzjoni tal-Inġinerija  

Is-Sezzjoni tal-Inġinerija tipprovdi għajnuna professjonali u teknika kemm lis-sezzjonijiet fi ħdan l-istess 

Direttorat, lid-Direttorati l-oħra fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex u anke lil diversi Għaqdiet mhux 

Governattivi fi proġetti u xogħlijiet rispettivi li jirrigwardaw lil Għawdex. Bħas-snin l-imgħoddija, din is-
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sezzjoni kienet involuta fi preparamenti ta’ disinji, speċifikazzjonijiet, pjanti u stimi ta’ xogħlijiet u proġetti 

li jirrigwardjaw l-elettriku u l-mekkanika għal diversi sejħiet għal offerti mitluba mid-Direttorat u anke mid-

Direttorati l-oħra fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex. Din is-sezzjoni  kienet ukoll responsabbli għall-

moniteraġġ tal-implimentazzjoni ta’ dawn is-sejħiet. Fost dawn ix-xogħlijiet u proġetti nsibu: 

• Tiżjin għal Diversi attivitajiet (Milied, San Valentinu, Fiera tar-Rebiegħa 2020, Sajf, eċċ) 

• Installazzjoni ta’ sistema ġdida tal-elettriku fil-Fanal tal-Ġordan 

• Installazzjoni ta’ sistemi elettriċi u mekkaniċi fil-Mitħna tax-Xewkija 

• Installazzjoni ta’ sistemi elettriċi u mekkaniċi għaċ-Ċentru Akwatiku  

• Installazzjoni ta’ sistemi elettriċi u mekkaniċi għas-sajjieda fil-portijiet tal-Imġarr u tax-Xlendi 

• Installazzjoni ta’ sistema ġdida tad-dawl ġo Pjazza San Franġisk 

• Installazzjoni ta’ sistema tal-panneli (off-grid) fil-Blue Lagoon 

• Xiri ta’ diversi makkinarju 

• Xiri ta’ materjal għall-manutenzjoni tal-proġetti 

•  

Barra mit-tħejjija tal-ispeċifikazzjonijiet u d-dokumenti tekniċi għal sejħiet għall-offerti, din is-sezzjoni 

kienet involuta fl-evalwazzjoni ta’ diversi sejħiet għall-offerti u stimi maħruġa minn diversi Direttorati fil-

Ministeru għal Għawdex. Din is-sezzjoni kienet involuta wkoll fil-manutenzjoni u t-tiswija ta’ diversi tagħmir 

elettroniku u mekkaniku ta’ diversi entitajiet governattivi.  

 

Is-Sezzjoni tal-Arkitettura 

Is-Sezzjoni tal-Arkitettura kienet involuta fil-preparazzjoni, l-ħruġ u l-evalwazzjoni ta’ sejħiet għall-offerti u 

kwotazzjonijiet għal xogħlijiet diversi. Matul l-2020 tkompla x-xogħol fuq il-Masterplan tax-Xlendi fejn 

tranġaw l-boathouses u d-dry standing area.  Fir-rigward tal-Masterplan għal Marsalforn, fl-2020 tlestew l-

ewwel zewġ fażijiet tal-proġett. Dawn kienu jikkonsistu f’tibdil tas-servizzi u tqegħid ta’ pavimentar ġdid 

madwar il-port tal-Menqa sa l-għassa tal-pulizija. F’2020 beda l-iskavar u t-tibdil tas-servizzi tul il-

promenade. Il-proġett mistenni jkun lest sa l-aħħar ta’ Mejju 2021.  Il-Periti tad-Direttorat kienu wkoll 

involuti fuq xogħlijiet li saru f’diversi toroq madwar Għawdex. Ix-xogħlijiet jinkludu t-tibdil tas-servizzi bħal 

drenaġġ, ilma, storm water culverts, kif ukoll asfaltar mill-ġdid tal-uċuħ tat-toroq.  

 

Fergħa tax-Xogħlijiet 

It-Taqsima tal-Mastrudaxxi  

Fis-sena 2020 din it-taqsima wettqet diversi xogħlijiet. Dawn jinkludu: 

• Il-Mitħna tax-Xewkija – Tkomplija ta’ aperturi ġodda u tkomplija tal-mekkaniżmu. 

• Ġnien Villa Rundle – Manutenzjoni tad-dekorazzjonijiet li jintużaw matul is-sena. 

• Dekorazzjonijiet ta’ San Valentinu – Xogħol fuq diversi dekorazzjonijiet ġodda u manutenzjoni fuq 

oħrajn qodma. 
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• Dekorazzjonjijiet tal-Għid il-Kbir - Xogħol fuq diversi dekorazzjonijiet ġodda u manutenzjoni fuq 

oħrajn qodma. 

• Il-Bajja tar-Ramla – Manutenzjoni fuq il-passaġġ tal-iroko kif ukoll passaġġi ġodda. 

• Il-Promenade tal-Qbajjar – Tlestija tal-manutenzjoni tal-gazebos. 

• Marsalforn – Tlestija tal-passaġġ tal-iroko quddiem l-għassa tal-pulizija. 

• Kemmuna – Passaġġ ġdid tal-iroko u tiswija fuq aperturi tat-toilets pubbliċi. 

• Is-Sezzjoni tas-Sajd – Manutenzjoni fuq aperturi. 

• Testing Hub – Għamara ġdida u manutenzjoni fuq għamara oħra. 

• Is-Sezzjoni tat-tifi tan-nar – Għamara ġdida għal din is-sezzjoni. 

• L-uffiċini ġodda għat-Taqsima Ħidma Soċjali – Kċina ġdida  

• Is-Sezzjoni tal-Inġiniera – Bieb ġdid. 

• L-Uffiċċju tas-Sajd fix-Xlendi – Bieb ġdid. 

• Eco-Gozo – Għamara għall-uffiċċju. 

• Il-Bajja ta’ San Blas – Xogħol fuq fence ġdid. 

• Il-Farm Esperimentali Xewkija – Għamara għall-uffiċċju. 

• Il-Qorti ta’ Għawdex – Żieda ta’ xkaffar u manutenzjoni fuq aperturi. 

• Il-Bajja tax-Xatt l-Aħmar – Manutenzjoni fuq il-passaġġ tal-iroko. 

• It-Trakka taż-Żwiemel – Kċina ġdida u għamara oħra. 

• Il-Biċċerija – Żieda ta’ xkaffar ġdid u għamara oħra. 

• Iċ-Ċittadella – 2 karrijiet ġodda tal-injam tal-kanuni u bieb ġdid għall-uffiċċju amministrattiv. 

• Il-latrini pubbliċi – Diversi armarji għat-toilets tal-Qbajjar, ta’ Marsalforn, tax-Xlendi u tar-Rabat. 

• It-Trakka tax-Xħajma – Taraġ ġdid tal-injam għal-Gozo Model Car Club. 

• Il-Fanal ta’ Ġordan – Bieb ġdid. 

• Il-Milied - Xogħol fuq diversi dekorazzjonijiet ġodda u manutenzjoni fuq oħrajn qodma. 

 

Is-Sezzjoni tal-Mekkaniks 

Fis-sena 2020 din is-Sezzjoni wettqet diversi xogħlijiet. Dawn jinkludu: 

• Tiswijiet u manutenzjoni ta’ vetturi kemm tas-Sezzjoni tal-Mekkaniks, kif ukoll ta’ Direttorati fil-

Ministeru għal Għawdex.  

• Xogħol fuq il-body tal-vetturi, bħal qtugħ ta’ sadid, daqqiet u anke xogħlijiet ta’ żebgħa. 

• Assistenza bl-użu ta’ makkinarju f’każijiet ta’ maltemp, sabiex jinġabar xi ġebel jew ħamrija li jista’ 

jkun hemm u allura jiġu evitati xi perikli li jistgħu jkunu preżenti fit-toroq. 

• Servizz ta’ ġarr ta’ materjal u dak kollu li jkun hemm bzonn kemm minn u lejn Malta. 

• Servizz ta’ knis provdut lid-Direttorat EkoGħawdex bl-użu tas-’sweeper’ tal-Mechanical Garage fil-

festi.  

• Servizzi bl-użu ta’ makkinarju lill-għaqdiet sportivi.  
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• Provediment ta’ diversi tipi ta’ vetturi, minn light vehicles sa heavy machinery lil diversi sezzjonijiet 

oħra.  

Ftit mis-servizzi li jingħataw bl-użu ta’ dawn il- vetturi huma:  

• Ġarr ta’ cold asphalt għas-sezzjoni tat-toroq, u provvediment tar-road roller. 

• Servizzi ta’ gaffa u trakkijiet lit Taqsima tal-Kostruzzjoni u Manutenzjoni, lis-Sezzjoni tal-

Agrikultura u anke lid-Direttorat EkoGħawdex.  

• Ġarr ta’ materjal għall-barriera.   

• Ġarr ta’ fdalijiet minn żbir ta’ siġar għas-Sezzjoni tal-Agrikultura.  

• Ġarr ta’ skart minn diversi sezzjonijiet għall-Wasteserv. 

• Ġarr ta’ armar għas-Sezzjoni tal-Kultura waqt diversi preparamenti għal diversi attivitajiet. 

 

It-Taqsima tat-Toroq  

Din it-Taqsima tipprovdi wkoll servizz ta’ mmarkar ta’ sinjali fit-toroq, kif ukoll ta’ twaħħil u manutenzjoni 

ta’ tabelli.  Dan ix-xogħol ġie pprovdut f’toroq arterjali f’Għawdex fosthom: fi Triq iż-Żewwiqa saru 

mmarkar ta’ sinjali fit-toroq u twaħħil ta’ tabelli mill-ġdid fejn fosthom saret korsija tal-mixi; fi  Pjazza San 

Franġisk  saru mmarkar ta’ sinjali fit-toroq tal-madwar u twaħħil ta’ tabelli mill-ġdid; u fil-Menqa 

f’Marsalform u fil-lokalitajiet tar-Rabat, tax-Xewkija, ta’ Għajnsielem, tan-Nadur, tal-Qala, tax-Xagħra, tal-

Għarb, tax-Xlendi limiti tal-Munxar, u ta’ Marsalforn, limiti taż-Żebbuġ sar  twaħħil ta’ tabelli mill-ġdid. Sar 

xogħol  fuq toroq distributorji li jaqgħu taħt il-Kunsilli Lokali. Is-servizz fil-lokalijiet ingħata skont il-

proċedura stabbilita, jiġifieri l-materjal ġie pprovdut mill-Kunsill u r-riżorsi umani ngħataw minn din it-

Taqsima. Matul l-2020 din it-Taqsima wettqet diversi xogħlijiet f’toroq differenti madwar Għawdex. F’dan 

il-perjodu l-Patching Section ipproċessat u wettqet 90 talba ta’ xogħol ta’ patching fuq toroq arterjali u 

sekondarji. Dawn it-talbiet kollha ġew ipproċessati u mwettqa f’inqas minn 24 siegħa kull meta t-temp kien 

jippermetti. Raġuni li ammont huwa wieħed inqas mis-snin ta’ qabel hu minħabba l-fatt li saru diversi toroq 

b’asfalt ġdid. It-taqsima wettqet ukoll xogħol ta’ tindif ta’ storm water culverts f’toroq arterjali. Dan ix-

xogħol sar b’mod regolari bejn il-bidu ta’ April sal-aħħar ta’ Awwissu jew meta kien meħtieġ. Matul din is-

sena sar ukoll tibdil ta’ diversi tappieri tal-plastik li jkunu miksurin. 

 

Taqsima tar-Restawr 

Din is-Sezzjoni tieħu ħsieb li l-wirt tanġibbli kemm dak kulturali u dak reliġjuż li jiġi rrestawrat b’mod 

professjonali b’tant reqqa u dedikazzjoni mill-ħaddiema ta’ din is-Sezzjoni. 

Il-grupp ta’ xabbata perjodikament : 

• Irrestawraw u ħadu ħsieb il-manutenzjoni tas-swar. 

• Naddfu l-arbuxelli li jinbtu ġo xquq tal-ħitan taċ-Ċittadella. 

• Għamlu xogħol ta’ manutenzjoni fiċ-ċimiterju ta’ Santa Marija. 

Il-grupp ta’ restawraturi għamlu xogħol ta’ : 

• Restawr intensiv fuq il-fanal ta’ Ġordan. 
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• Tkomplija tat-tieni fażi tax-xogħlijiet ġewwa l-Iskola tal-Konservatorju fejn ġew irrestawrati pilastri 

madwar il-bitħa tal-istess skola. 

• Bidu ta’ xogħlijiet fuq in-niċċa viċin iċ-ċimiterju tax-Xagħra fl-inħawi magħrufa bħala tas-Sellum. 

• Bini tas-sett li kien meħtieġ għal-Presepju għal Għonq it-Triq f’Wied tax-Xagħra. 

• Xogħol ta’ manutenzjoni perjodika ġewwa n-night shelter fix-Xagħra. 

• Restawr fuq il-Mitħna tax-Xewkija. 

• Diversi xogħolijiet fi Pjazza San Frangisk fir-Rabat. 

• Manutenzjoni fuq diversi niċeċ li jinstabu fit-triq li tagħti għas-Santwarju ta’ Pinu. 

• Sar restawr estensiv fuq statwa li tinstab fi trejqa wara l-knisja ta’ San Ġorġ fir-Rabat. 

Il-grupp li jieħu ħsieb il-ħarsien u l-manteniment tal-monumenti u funtani għamlu xogħol ta’: 

Ħarsien u manteniment lill-funtani, monumenti tal-bronż u xogħlijiet artistċi oħra mferrxa madwar il-gżira 

Għawdxija. Dawn ġew imnaddfa u imħarsa b’kura professjonali kull meta kien hemm bżonn. Din il-ħidma 

kkonsistiet f’tindif u żamma xierqa tal-funtani kollha f`Għawdex, li b`mod regolari jingħataw l-kloru u t-

trattamenti kollha meħtieġa. Fost il-monumenti li ħadet ħsieb din is-sezzjoni hemm l-monument tal-Gwerra 

fi Pjazza t-Tokk, l-istatwa tas-Salvatur fit-Triq ta’ Marsalforn, in-Niċċa tal-Madonna tar-Rummiena u 

monumenti oħrajn fit-terminal tal-vapur fl-Imġarr, Ta’ Sannat, fin-Nadur, fix-Xlendi, fl-Għarb, fir-Rabat u 

rħula oħrajn. Saru ukoll spezzjonijiet regolari bil-lejl fuq id-dwal li jikkumplimentaw il-monumenti u l-

funtani kif ukoll l-manutenzjoni li kien hemm bżonn fosthom projection adjustments jew bdil ta’ tagħmir. 

 

Taqsima tal-Kostruzzjoni u Manutenzjoni  

Din it-Taqsima hija responsabbli li tagħti servizzi ta’ kostruzzjoni u manutenzjoni lill-Kunsilli Lokali diversi 

u lill-entitajiet u Direttorati oħra tal-Gvern.  Matul is-sena li għaddiet il-ħaddiema bnew diversi bankini ġodda 

kif ukoll rampi biex jiġi ffaċilitat l-aċċess għall-persuni b’diżabbiltà f’lokalitajiet madwar Għawdex. Dawn 

kienu jammontaw għal madwar 1,780 metru f’tul. Saru wkoll xogħlijiet ta’ manutenzjoni fuq bankini eżistenti 

madwar Għawdex. It-taqsima ħadet ħsieb ukoll xogħol ta’ tiswija, manutenzjoni u traqqiegħ u xogħol bil-

konkos f’diversi toroq madwar Għawdex fosthom fit-Triq tax-Xatt l-Aħmar f’Għajnsielem, Triq il-

Kunċizzjoni fil-Qala u oħrajn. Sar xogħol ta’ tindif, manutenzjoni, kostruzzjoni u tisbiħ fil-bajjiet tar-Ramla 

il-Ħamra, Xlendi, Ħondoq ir-Rummien, Daħlet Qorrot, San Blas, Imġarr ix-Xini, Marsalforn, Qbajjar, 

Xwejni u fil-Port tal-Imġarr. Il-ħaddiema tat-taqsima għamlu xogħol ta’ bini ta’ ħitan ta’ lqugħ  f’għelieqi u 

toroq f’diversi żoni tal-gżira.  Il-ħitan ta’ lqugħ reġgħu ġew mibnija mill-ġdid, wara li ħafna minnhom sofrew 

danni matul is-sena. Il-ħitan tas-sejjieħ li twaqqgħu bil-maltemp reġgħu ġew mibnija kemm jista’ jkun bl-

istess ġebel.  Saru wkoll diversi interventi madwar Għawdex fejn ġew irranġati diversi salħiet. Sar xogħol 

estensiv f’toroq fil-kampanja fejn ngħataw prijorità biex ikun provdut aċċess xieraq għall-bdiewa.  Matul din 

is-sena ngħataw bil-konkos xi toroq fil-kampanja. Xogħlijiet oħra li saru mill-ħaddiema tat-taqsima kienu 

jikkonsistu f’tikħil, żebgħa, xogħol ta’ membrane u manutenzjoni ġenerali f’diversi uffiċini tal-Gvern u fl-

awli tal-Qorti. Matul din is-sena twettqu xogħlijiet ta’ bini u manutenzjoni fil-kwartieri tat-Taqsima ġewwa 

l-Kajselli u l-Pitkalija li jinsabu x-Xewkija. Saru wkoll xogħlijiet fil-bini tal-Arkivju u fil-Gozo Sports 
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Complex li jinsabu fir-Rabat Għawdex.  Sar ukoll xogħol estensiv fil-Farm Sperimentali tal-Gvern.  Xogħol 

ieħor ta’ rinovar sar ġewwa binja li tinsab fi’ Triq Arch. P. Pace fir-Rabat Għawdex li ħa tibda tintuża bħala 

uffiċini. Matul is-sena, grupp ta’ ħaddiema tat-Taqsima ħadu ħsieb iwasslu u jqassmu l-materjal ta’ 

kostruzzjoni f’diversi lantijiet tax-xogħol u f’lokalijiet fejn kellna talbiet mill-Kunsilli Lokali jew entitajiet 

oħra. 

 

Taqsima tal-Manutenzjoni u s-Servizzi tal-Elettriku  

It-Taqsima tinvolvi d-dijanjosi tal-ħsara, manutenzjoni ta’ rutina u tiswija. Matul is-sena 2020, it-Taqsima 

kienet responsabbli li tiżgura li l-funzjoni tad-dawl tat-toroq li jaqa’ taħt il-Ministeru għal Għawdex inkluż 

dawl dekorattiv fil-promenades u ġonna pubbliċi jiffunzjona bl-aktar mod effettiv u effiċjenti matul is-sena 

kollha. Din it-Taqsima kienet responsabbli ukoll mill-installazzjoni ta’ sistema ġdida ta’ dawl bl-użu ta’ 

enerġija solari fix-Xlendi.  Permezz ta’ intelligent lights u motion sensors, id-dwal il-ġodda jagħtu l-intensità 

li jkun hemm bżonn u fl-ammont neċessarju.  Dan sabiex filwaqt li nużaw enerġija rinovabbli, nillimitaw 

kemm jista’ jkun it-tniġġis li jiġi kkawzat minn ħafna dwal. Ma’ dan kollu din it-taqsima kienet responsabbli 

ukoll li tippjana manutenzjoni fuq bażi regolari tal-arja kondizzjonata ta’ kull sezzjoni fi ħdan il-Ministeru 

għal Għawdex u kif ukoll lil diversi għaqdiet mhux Governattivi. 

 

Id-Direttorat għat-Turiżmu u Żvilupp Ekonomiku 

Funzjonijiet  

Id-Direttorat għat-Turiżmu u Żvilupp Ekonomiku għandu żewġ funzjonijiet ewlenin. L-ewwel funzjoni hija 

marbuta mal-promozzjoni t’Għawdex bħala destinazzjoni turistika, filwaqt li t-tieni funzjoni hija li tixpruna 

aktar ħolqien t’impjiegi f’Għawdex. Sabiex jintlaħqu l-għanijiet u l-miri tad-Direttorat, issir xogħol ta’ 

strateġijji u implimentazzjonijiet promozzjonali, riċerka, konsultazzjoni u żvilupp u amministrazzjoni ta’ 

skemi li joffru sapport fuq diversi binarji.  

 

Ħidma fil-Qasam tat-Turiżmu 

Is-sena 2020 kienet is-sena li tat daqqa ta’ ħarta lill-industrija tat-turiżmu. Dak li ġara wassal sabiex il-

pjanijiet ta’ matul is-sena kellhom jerġgħu jiġu riveduti fi sfond ta’ inċertezza. Din kienet sitwazzjoni li d-

dinja kollha kellha tiffaċċja, iżda mhux kull pajjiż jew reġjun jiddependi bl-istess mod mit-turiżmu. Fil-fatt, 

hekk kif Għawdex tiġġenera madwar 50% tal-Prodott Gross Domestiku tagħha mit-turiżmu u madwar 20% 

tal-impjiegi huma marbutin ma’ dan is-settur, stħarriġ li sar mill-World Travel and Tourism Council indika 

li t-turiżmu jiġġenera 12% tal-Prodott Gross Domestiku tal- Unjoni Ewropea.  Madankollu, kien hemm ċertu 

element ta’ reżiljenza fl-ekonomija Għawdxija fis-settur turistiku, fejn it-turiżmu intern immitiga parzjalment 

it-tnaqqis ta’ viżitaturi internazzjonali, li skont l-Uffiċċju tal-Istatistika Nazzjonali dan kien ta’ 75% bejn 

Jannar u Novembru hekk kif imqabbel ma’ statistika tal-2019. Ta’ min jinnota wkoll li f’Għawdex issarrfu 

’il fuq minn 200,000 vawċer li nieda l-Gvern matul ix-xhur tas-sajf. 
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Id-Direttorat beda l-kampanji promozzjonali hekk kif kien hemm sinjali li jippermettu dan. Il-promozzjoni 

saret fuq pjattaformi differenti, fosthom dawk diġitali, ewlieni fosthom il-midja soċjali, u anke pjattaformi 

meqjusa tradizzjonali fosthom, TV, Print u Out of Home. Saret ukoll kollaborazzjoni mal-Awtorità Maltija 

għat-Turiżmu f’dan ir-rigward. Id-Direttorat sponsorja diversi programmi lokali televiżivi fosthom Lenti, The 

Local Traveller, TSN Network u Distintivi, filwaqt li d-Direttorat ukoll ikkollabora frekwentament mal-

programm Flimkien Ma’ Steph, fejn saru intervisti informattivi diretti fuq l-istazzjon TVM. Min-naħa ta’ 

promozzjoni ta’ online u print, saru pubblikazzjonijiet fuq il-Bizzilla, il-Gwida, Oh My Malta!, Malta Insider, 

Malta Business Review, Malta & Gozo Day by Day, Malta Business Observer, Guide Me, SeaTrade, Opera 

Now, Easyjet u TLM Magazine. Barra minn hekk ġie wkoll sponsorjat il-ktieb promozzjonali, 50 Reasons to 

Love Gozo, li huwa ppubblikat bil-lingwa Ġermaniża u Ingliża. Saret ukoll ħidma estensiva sabiex is-sit 

elettroniku uffiċjali visitgozo.com, tiġi rrinovata kemm fuq livell estetiku kif wkoll bħala User Experience.  

Ġew żviluppati paġni ġodda li jippromwovu n-niċeċ kollha tas-settur turistiku f’Għawdex. Fir-rigward ta’ 

kontenut ġie kkumissjonat xogħol ta’ filming estensiv madwar Għawdex kif ukoll b’teknoloġija 360.  Barra 

minn hekk, bdejna wkoll eżerċizzju flimkien mal-Uffiċċju taċ-Chief Information Officer sabiex nindirizzaw 

u nirrinovaw il-mobile app VisitGozo. Sar ukoll xogħol ta’ ppjanar biex jiġu ddentifikati numru ta’ siti 

madwar il-Belt Victoria sabiex jiġu installati Pedestrian Signanges li jikkumplimentaw mal-estetika tal-Belt. 

Dawn ser ikunu qegħdin jiġu nstallati fl-ewwel kwart tas-sena 2021. Fir-rigward t’attivitajiet kulturali u ta’ 

temi oħrajn, ġew ukoll sponsorjati l-Infjorata fil-pjazza tal-Għarb b’kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali tal-

Għarb, u The Malta International Fireworks Festival b’kollaborazzjoni mal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu. 

Għal sena oħra d-Direttorat ħadem bis-sħiħ mal-organizzazzjoni internazzjonali Green Destination. Hawn 

saret ħidma fuq in-nominazzjoni t’Għawdex fil-lista TOP 100 Global Sustainable Destinations. In-

nominazzjoni kienet waħda ta’ suċċess hekk kif kien imħabbar f’Ottubru. Saret ħidma wkoll fir-rigward ta’ 

proġett b’ko-finanzjament Ewropew, Destinations SMEs. Il-proġett issa daħal f’fazi finali, bil-marka 

t’awtentiċità Għawdxija tiġi żviluppata flimkien mat-tnedija tal-Assoċjazzoni konċernata. Fl-aħħar kwart tas-

sena 2020, ġie ddedikat ħafna xogħol fuq tfassil ta’ kampanji ta’ promozzjoni għas-sena 2021. Il-kampanji 

ser ikunu qed jiffukaw fuq għaxar pajjiżi Ewropej, fejn ser inkunu qed naħdmu fuq diversi pjattaformi tal-

midja sabiex niġġeneraw aktar għarfien tal-gżira Għawdxija u fl-istess ħin inkabbru l-potenzjal tal-viżitaturi 

f’Għawdex fi snin li ġejjin. Tnedew l-ewwel proċessi sabiex jiġi żviluppat l-Master Plan tal-għads fir-rigward 

tas-siti tal-għadis f’Għawdex. 

 

Żvilupp Ekonomiku 

Id-Direttorat kompla jsostni skemi li jistimulaw l-ekonomija t’Għawdex minn aspetti differenti.  Il-Gozo 

Employment Scheme toffri sostenn finanzjarju lil dawk il-kumpaniji Għawdxin li joffru mpjieg lil ħaddiema 

u residenti f’Għawdex b’kuntratt minimu ta’ 3 snin. Taħt din l-iskema ġew sottomessi 163 applikazzjoni 

matul is-sena 2020. Dawn jiġu evalwati skont il-linji gwida tal-iskema, mid-Direttorat flimkien ma’ Bord 

t’Evalwazzjoni. F’Ottubru tħabbret estensjoni tal-istess skema sabiex noħolqu opportunità lil dawk l-

intrapriżi u kumpaniji f’Għawdex li ġġeneraw impjiegi mill-2018 ’il quddiem, jiġifieri mill-ewwel sena tal-
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iskema, iżda għal xi raġuni jew oħra, naqsu li jibbenifikaw. Fost it-termini, l-istess impjegat irid ikun għadu 

jaħdem mal-istess kumpanija u b’hekk inkun qegħdin ninċentivaw stabbiltà u sostenibbiltà.  Taħt din l-

estensjoni, kien hemm 87 applikant. Skema oħra li d-Direttorat implimenta kienet waħda speċifika li tassisti 

lill-kumpaniji stabbiliti f’Għawdex fl-iżvilupp ta’ prodotti ta’ software, high tech u midja diġitali biex 

jattendu avvenimenti barra minn Malta li jkunu jistgħu jżommu aġġornati ma’ dak li qed jiġri fis-suq filwaqt 

li jagħmlu kuntatti ma’ kumpaniji barra minn Malta. Id-Direttorat kien responsabbli mill-implimentazzjoni 

ta’ skemi sabiex entitajiet eleġibbli jingħataw sapport finanzjarju biex jipparteċipaw f’fieri internazzjonali, 

kif ukoll jagħmlu riklamar internazzjonali dwar Għawdex permezz tan-negozju tagħhom. Is-sapport kien ta’ 

50% tal-flus minfuqa fuq reklamar internazzjonali, inkluż fieri, sa massimu ta’ €4,000. L-iskema kienet 

issejjaħ għal inizjattivi f’niċeċ li jiġbdu turiżmu ta’ kwalità, inkluż l-għads, it-turiżmu sportiv u avventuruż, 

it-turiżmu reliġjuż, is-settur tal-konferenzi u operaturi li xtaqu jippromwovu tiġijiet f’Għawdex. Kienu 16 il-

entità minn Għawdex li bbenefikaw minn din l-iskema matul is-sena 2020. Id-Direttorat estenda din l-iskema 

b’xahar filwaqt li zied ir-rata tal-għajnuna minn 50% għal 75%. Ġew imnedija żewġ skemi ġodda ta’ MICE: 

Restoration and Upgrading of Venues with Capacities to Host MICE Activities, il-Back Office Refund 

Scheme u l-Gozo Teleworking Scheme. Fost l-oħrajn kien hemm interess qawwi fl-iskema tat-Teleworking 

bin-numru t’applikazzjonijiet jilħaq is-60. Fir-rigward ta’ Back Office kien hemm diskussjonijiet ma’ 

entitajiet interessati. L-iskema fil-qasam tal-MICE ukoll ġabet interess partikolari, b’7 applikazzjonijiet. Id-

Direttorat attenda għal-laqgħat tal-Gozo Regional Committee filwaqt li ta’ sehem f’fora differenti kemm 

nazzjonali kif ukoll internazzjonali.  

 

Id-Direttorat ekoGħawdex 

L-għanijiet prinċipali tad-Direttorat EkoGħawdex huma l-implimentazzjoni tal-istrateġija ta’ żvilupp 

sostenibbli għal Għawdex. Id-Direttorat jeżerċita diversi funzjonijiet prinċipali li jinkludu l-implimentazzjoni 

tal-proġetti u miżuri fdati lilu ħafna drabi f’kollaborazzjoni mal-partijiet interessati, l-iżvilupp u l-

promozzjoni ta’ politika u strateġiji relatati mal-kompetenzi tiegħu, l-indafa pubblika u l-manutenzjoni fuq 

il-bajjiet kif ukoll il-ħarsien tal-annimali.  

 

Ħidma 

Proġetti ta’ Restawr ta’ Ħitan tas-Sejjieħ madwar Għawdex 

Matul l-2020 ġiet imfassla s-sejħa għall-offerti sabiex tinbena mill-ġdid u titwessa’ t-triq li mir-Rabat tagħti 

għall-Marsalforn. F’din is-sejħa għall-offerti hemm ukoll il-bini mill-ġdid ta’ ħitan tas-sejjieħ b’fondi 

Ewropej li l-istess Direttorat kien akkwista mill-Programm tal-Iżvilupp Rurali 2014 - 2020. Il-bini mill-ġdid 

ta’ dawn il-ħitan tas-sejjieħ f’din it-triq mistennija li jibdew u jitlestew matul is-sena 2021 hekk kif tkun 

qiegħda tinbena mill-ġdid it-triq ta’ Marsalforn. Beda wkoll bl-implimentazzjoni ta’ proġett b’investiment 

kapitali ta’ ’l fuq minn €10 miljuni f’restawr u bini mill-ġdid ta’ ħitan tas-sejjieħ. Ix-xogħol fuq il-ħitan beda 

fuq siti f’Għajn Abdul u Wied Junu f’Santa Luċija, Qasam San Ġorġ u Triq Ħamimiet fir-Rabat, Triq Santa 
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Katerina Tal-Qabbieża f’Kerċem, Triq il-Lanterna fl-Għasri  u Triq Sant’ Antnin f’Għajnsielem. S’issa 

nbnew iktar minn 3 km ta’ ħitan tas-sejjieħ. Is-sena 2021 ser tkompli bil-ħidma fuq numru ta’ ħitan oħra 

madwar Għawdex. Fir-Ramla Għawdex, ukoll bdiet il-mobilizzazzjoni tal-kuntrattur li ser jkun qiegħed jibni 

mill-ġdid ħitan tas-sejjieħ fil-Wied tar-Ramla. Dan l-investiment b’fondi Ewropej taħt Miżura 4.4 mill-

programm għall-Żvilupp Rurali 2014 - 2020 ilaħħaq is-somma ta’ ’l fuq minn €1,200,000. Matul l-2020 saru 

l-pjanijiet u d-disinni kollha neċessarji għax-xogħlijiet. Sadanittant tkomplew l-istudji arkeoloġiċi fir-Ramla 

bħala preparament għall-iżvilupp tal-ħitan tas-sejjieħ fit-triq prinċipali. Id-Direttorat ħejja wkoll sitt rapporti 

ekoloġiċi fil-widien ta’ Għawdex, ħafna minnhom parti mill-proġett ta’ rijabilitazzjoni tal-widien. Fl-istess 

waqt id-Direttorat kien attiv ħafna biex jitneħħew pjanti invażivi minn Għawdex, b’mod partikulari l-speċi 

Pennisetum Setaceum. 

 

Il-Proġett LIFE IPE 16 MT 008 – ‘Optimising The Implementation Of The 2nd RBMP In The Malta 

River Basin District’ 

Waqt l-2020 sar l-ippjanar għall-implimentazzjoni ta’ azzjoni konkreta C.6 ‘Sit ta’ dimostrazzjoni għall-

applikazzjoni ta’ Riżorsi Ġodda ta’ Ilma – Għawdex’.  Din l-azzjoni se tfittex li tqajjem kuxjenza dwar il-

perċezzjoni pubblika dwar l-Ilma Ġdid (New Water) u tipprovdi eżempji tanġibbli dwar l-użu korrett u sikur 

ta’ Ilma Ġdid minn utenti differenti. Dan il-proġett ser jiġi implimentat fi tliet stadji li jinkludu xogħlijiet ta’ 

kostruzzjoni ta’ ġibjun bipartisan għall-ħażna ta’ ilma ġdid u ilma tal-pjan.  

 

INTERREG 

Destination SMEs (Interreg Europe): Qed jiġi implimentat il-proġett pilota, li beda f’April 2019 u li 

mistennija titwettaq matul l-2021. L-skop ta’ dan il-proġett, li għandu baġit ta’ €54,000.00, hu l-

implimentazzjoni ta’ network u marka ta’ kwalità marbuta mat-territorju Għawdxi għall-operaturi ż-żgħar li 

huma residenti f’Għawdex. Matul is-sena ġew ippublikati diversi sejħiet għall-offerti u saru żewġ laqgħat tal-

core stakeholders b’rabta max-xogħol li sar fuq l-istatut u l-membership criteria tat-test network association  

li ser ikunu jiffurmaw u li ġew finalizzati. In-Network ġie mwaqqaf formalment f’ċerimonja li saret fl-24 ta’ 

Ottubru 2020. Qed jiġi finallizzat il-logo u materjal pubbliċitarju ieħor. Ġie mħabbar estensjoni tal-Pilot 

Project sa Ġunju 2021.  

 

ResIndustry (Interreg Europe): F’Jannar 2020 ġie ppublikat l-ewwel artiklu mill-Ministeru għal Għawdex 

fuq is-sit tal-Interreg Europe. Fis-sena 2020, it-team tar-ResIndustry ħa sehem f’diversi laqgħat b’rabta ma’ 

dan il-proġett. Waqt dawn il-laqgħat ġew diskussi il-mod ta kif se jintgħażlu l-aqwa prattiċi fl-enerġija 

rinovabbli fl-industriji sabiex ikunu mudell għall-industriji oħra u għat-titjib ta’ politika f’dan il-qasam. 

 

eBussed (Interreg Europe): L-għan prinċipali ta’ dan il proġett hu li jassisti fit-tranżizzjoni minn reġjun bi 

trasport pubbliku li jaħdem bil-“fossil fuel” għal wieħed li jaħdem bl-elettriku. Il-proġett jiffaċilita wkoll l-

integrazzjoni tal-produzzjoni tal-elettriku bbażata fuq enerġija rinnovabbli u trasport pubbliku elettrifikat 
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b’livell baxx ta’ karbonju. Fi Frar tal-2020 saret laqgħa tal-istakeholders, f’Utrecht, l-Olanda. Saru wkoll 

żewg webinars f’April u Ġunju 2020.  

 

Tkomplija tal-proġett ta’ Decarbonising Gozo 

Matul is-sena 2020, il-Ministeru għal Għawdex permezz tad-Direttorat EkoGħawdex kompla bit-twettiq tal-

proġett ta’ Decarbonising Gozo. Il-Ministeru kompla bil-korrispondenza mal-istakeholders kollha involuti 

fil-proċess tal-Awtorità tal-Ippjanar biex jinkiseb il-permess għall-bini tal-Park and Ride. Dan il-permess 

inkiseb lejn l-aħħar tas-sena 2020. Matul is-sena 2020, waslu l-karozzi tal-linja li jaħdmu bl-elettriku. Dawn 

ġew ittestjati u bdew ukoll ix-xogħlijiet biex jitwaħħal charger tal-elettriku biex ikunu jistgħu jitħaddmu 

b’mod temporanju. 

 

Riċerka fuq il-bijodiversità 

Fis-sena 2020 inkitbu ħames artikli xjentifiċi u botanici f’isem EkoGħawdex. Saret riċerka fuq numru ta’ 

faqqiegħ u mard tal-pjanti fil-laboratorju tal-mikoloġija, fejn instabu speċi ġodda ta’ faqqiegħ għal Malta mil-

lokalità tan-Nadur u ta’ Kerċem u se jiġu ippublikati fis-sena 2021. 

 

Park għall-Familja ġewwa l-Ulysses Grove 

Matul l-2020 tkomplew it-tħejjijiet sabiex dan il-ġnien ser jkun qiegħed jinbidel f’park għall-familja permezz 

ta’ bankijiet, dwal u tgħamir ieħor. Tfasslu pjanijiet għal-latrina pubblika li ser tkun qiegħda taqdi il-ħtiġiet 

ta’ min iżur dan il-park. Bdew jitħejjew ukoll is-sejħiet għall-offerti għall-installazzjoni tal-elettriku u tad-

dwal madwar il-park. Ġiet sottomessa ukoll applikazzjoni mal-Awtorità tal-Ippjanar u ġie ikkumissjonat 

mudell 3D  flimkien ma’ fotomuntaġġi tas-sit.  

 

Green Leaders 

WasteServ Malta Ltd riċentement nediet inizzjattiva għas-settur pubbliku li tippromwovi s-separazzjoni tal-

iskart fis-sors fejn jiġi ġġenerat.  Għal dan il-għan il-Ministeru għal Għawdex innomina persuna li ħa tkun 

qiegħda tikkordina din l-inizjattiva u tiġbor l-informazzjoni meħtieġa għal dan il-proġett. 

 

Attivitajiet Edukattivi 

Id-Direttorat EkoGħawdex ikkollabora billi ta sapport finanzjarju għall-attivitajiet speċjali fosthom: għajnuna 

finanzjarja lill-NGO Gozo Live li torganizza sessjonijiet ta’ taħriġ fil-kitba; inxtraw xi kotba u ngħataw lil-

Librerija Pubblika f’Jum il-Ktieb; kampanja onlajn f’World Diabetes Day u fil-European Week for Waste 

Reduction; inxtara xi apparat għall-kċina tal-iskola ta’ Sannat biex jikkommemora Jum il-Persuni 

b’Diżabbiltà; ingħatat għajnuna finanzjarja lill-iskola Primarja ta’ Sannat biex tinbena guva għat-trobbija tal-

gamiem; involviment f’attività annwali li ssir minn Nature Trust Malta – it-tluq ta’ fekruna li tkun ingħatat l-

għajnuna; għajnuna finanzjarja lill-NGO Voice for Inclusion li joffru programmi speċjali għall-studenti bi 

bżonnijiet speċjali; 12-il attività (bil-kollaborazzjoni ta’ EkoSkola) fil-bajjiet iċċertifikati bħala Blue Flag; u 
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attività fir-Ramla l-Ħamra  fejn studenti tal-Gozo College Middle School, permezz tal-GLOBE program ġabru 

statistika dwar il-bejta tal-fekruna. Id-Direttorat organizza wkoll attivitajiet ta’ tindif f’dawn it-tliet bajjiet 

b’kollaborazzjoni ma’ għaqdiet volontarji, fejn il-pubbliku ġie mħeġġeġ jattendi u jgħin fiż-żamma ta’ ndafa 

f’dawn il-bajjiet u l-kosta tal-madwar. Din is-sena, saret intervista online u pubblikata fuq mezzi ta’ 

komunikazzjoni soċjali f’ dak li għandu x’jaqsam mal-ħarsien tal-ambjent mitluba mid-Direttorat tal-Kultura 

u l-Wirt Storiku. Barra minn hekk saru tnax-il-artiklu fuq il-bijodiversità u l-ambjent ta’ Għawdex li ġew 

ippubblikati fil-ġurnal elettroniku t-Torċa Diġitali. Qed ngħinu wkoll il-kunsill lokali tan-Nadur bl-

informazzjoni botanika biex tintuża fit-tabelli dwar is-siġar fil-ġnien ta’ Kenuna. 

 

Osservatorju Astronomiku Nazzjonali 

Matul l-2019, ġie ffirmat ftehim mal-Università ta’ Malta sabiex jitwaqqaf osservatorju astronomiku nazzjonali 

bbażat f’Għawdex. Wara numru ta’ studji li saru mill-ISSA (Institute of Space Science and Astronomy) ġie 

stabbilit il-post li l-aktar huwa addattat għall-installazzjoni tal-osservatorju. Matul l-2020 saret is-sejħa għall-

offerti sabiex jinxtara dan l-osservatorju. Din is-sejħa qiegħda fi stat ta’ evalwazzjoni. 

 

Skemi miftuħa għall-Kunsilli Lokali Għawdxin  

Id-Direttorat EkoGħawdex nieda t-tielet skema tar-restawr tas-siti storiċi għall-Kunsilli Lokali Għawdxin.  

Tmien Kunsilli Lokali issottomettew l-applikazzjonijiet tagħhom. Id-Direttorat EkoGħawdex nieda skema 

oħra indirizzata lill-Kunsilli Lokali sabiex jiġu żviluppati Outdoor Gym fil-lokalitajiet tagħhom.  Kien hemm 

tmien applikazzjonijiet li kienu eliġibbli taħt din l-iskema.  

 

Is-Sezzjoni tas-Servizzi tal-Indafa Pubblika 

Indafa Pubblika  

Din is-sezzjoni toffri bosta servizzi li jinkludu knis ta’ kuljum f’lokalitajiet diversi, qtugħ ta’ ħaxix f’toroq 

prinċipali - kemm f’dawk it-toroq li jgħaqqdu l-irħula ma’ xulxin u dawk fl-irħula, tieħu ħsieb il-latrini 

pubbliċi u taħdem mal-Kunsilli Lokali f’Għawdex.  Din is-sezzjoni hija wkoll responsabbli minn tlettax-il 

latrina f’Għawdex u Kemmuna fejn issir manutenzjoni minn barra u minn ġewwa. Matul l-2020 ġiet rinnovata 

wkoll il-latrina pubblika li tinsab ir-Rabat. Din il-latrina pubblika ġiet rinnovata skont l-aħjar standards tal-

aċċessibilità u ta’ kwalità. Bdew ukoll it-tħejjijiet neċessarji sabiex tiġi rinnovata wkoll il-latrini pubbliċi li 

jinsabu fil-Menqa ta’ Marsalforn u fid-Dwejra. 

 

Tindif tal-Bajjiet  

Din is-sezzjoni hija responsabbli miż-żamma tal-indafa fil-bajjiet ta’ Għawdex u Kemmuna. It-tindif isir 

b’mod regolari u b’mod rigoruż il-ġimgħa kollha. Ta’ min isemmi li matul ix-xhur tas-sajf fil-Ħdud u l-festi 

pubbliċi, it-tindif fil-bajjiet jiżdied u kif ukoll isir il-ġbir ta’ skart wara nofsinhar fil-bajjiet tar-Ramla, 

Marsalforn, ix-Xlendi u Kemmuna. Matul is-sena impjegati ta’ din is-sezzjoni għamlu xogħol ta’ 

manutenzjoni u tisbiħ f’diversi lokalitajiet. Ħaddiema minn din is-sezzjoni mmanifatturaw slielem, railings u 
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torrijiet għall-bajjiet biex jintużaw mill-lifeguards. Ta’ min jgħid li fil-workshop li għandha s-sezzjoni 

nħadmu bins apposta biex jintużaw fil-bajjiet li għandhom l-istatus ta’ Blue Flag. Din is-sezzjoni ħadmet 

ukoll sabiex jerga’ jsir mill-ġdid il-fencing li hemm fit-terminal tal-Mġarr, Għawdex. 

 

Is-Sezzjoni tal-Ħarsien tal-Annimali  

Din is-sena ġiet imnedija kampanja ta’ sterilizzazzjoni b’xejn għall-qtates li ma għandhomx sid. Għal dan l-

iskop inħarġu 514-il voucher. Ġiet imnedija wkoll kampanja oħra flimkien mad-Dogs Trust u MSPCA sabiex 

noffru servizz ta’ sterilizzazzjoni b’xejn għall-klieb kollha f’Għawdex. Din is-sena l-Ministeru għal Għawdex 

ħareġ skema fejn bil-kollaborazzjoni tal-Kunsilli Lokali jista’ jsir Cat Cafe f’kull lokalità f’Għawdex.  Matul 

is-sena 2020. Din is-sezzjoni rċeviet madwar 1,250 talba għall-assistenza, 683 annimal ġew rikoverati 

għandna, fejn 106 minnhom kienu klieb u 577 qtates. Wieħed jista’ wkoll isemmi li din is-Sezzjoni tat l-

għajnuna anke lil diversi tjur, qniefed u annimali eżotiċi li nstabu f’diffikultà. Din is-sena ġew adottati 366 

annimal, filwaqt li 78 qattus ġew rilaxxati lura fl-ambjent naturali tagħhom, 48 annimal ġew irkuprati lura 

mis-sidien tagħhom filwaqt li oħrajn għadhom jistennew li jsibu familja ġdida.  

 

Id-Direttorat għall-Wirt Kulturali 

Il-wirt tanġibbli 

Fl-impenn tiegħu biex jivvalorizza l-wirt minsi ta’ Għawdex, id-Direttorat għall-Wirt Kulturali hu impenjat 

biex jirrestawra l-akwadotti li jinsabu barra l-limiti tar-Rabat. Matul l-2020, inħarġu l-permessi meħtieġa 

mill-Awtorità tal-Ippjanar biex jibdew ix-xogħlijiet u saru l-investigazzjonijiet ġeoloġiċi neċessarji. Għar 

Gerduf, sit tad-dfin ta’ Żmien ir-Rumani, li hu mħaffer fil-blat, fil-konfini ta’ Kerċem, huwa sit ieħor tal-wirt 

antik minsi li d-Direttorat għall-Wirt Kulturali huwa impenjat li jirrestawra. Fl-2020 id-Direttorat imbarka 

fuq proċess ta’ esproprijazzjoni ta’ art ħdejn is-sit. Il-monument hekk magħruf ta’ Kristu Re, fil-Belt Victoria, 

li proprjament huwa ddedikat lill-mejtin taż-Żewġ Gwerer Dinjija, ġie mdawwal b’mod permanenti sabiex 

is-sbuħija arkitettonika u artistika tiegħu tkun tista’ tiġi apprezzata wkoll bil-lejl matul is-sena kollha. Sar 

katalogar ta’ informazzjoni tal-monumenti u lapidi madwar il-Belt Victoria. Din l-informazzjoni ser 

tikkonsisti minn ritratti u tagħrif u ser isservi mitqlu deheb għal proġetti ambizzjużi iktar ‘il quddiem fis-snin 

li ġejjin. Iċ-CĊittadella Administration Office, li hu responsabbli mit-tmexxija taċ-Ċittadella, inkluż iċ-

Ċentru tal-Viżitaturi, l-ispazji pubbliċi miftuħa u l-fortifikazzjonijiet, matul l-2020 kompla għaddej b’diversi 

taħditiet mas-Sovrintendenza tal-Wirt Kulturali sabiex isiru numru ta’ proġetti fiċ-Ċittadella. Tkompla r-

restawr u manutenzjoni tas-swar u tal-bini mill-ħaddiema assenjati fiċ-Ċittadella, anke minn dawk tal-

abseiling. Tkompla wkoll ix-xogħol minn kuntratturi privati sabiex jiġu ndukrati t-turf areas u jsir 

konsolidament u stabbilizzar tas-sistema tad-dawl fiċ-Ċittadella u l-madwar. Inħass il-bżonn li din is-sistema 

nwettqu xogħol fiha minħabba li ta’ sikwit kien ikun hemm qtugħ fis-servizz u/jew flatwar ta’ voltaġġ li kien 

qed jikkawża bosta ħsara lill-apparat. Sar aktar investiment fil-wirt storiku tagħna bil-proġett ta’ 

konservazzjoni u restawr tal-mekkaniżmu tal-arloġġ li jinsab fit-torri tal-Bastjun ta’ San Mikiel, fiċ-

Ċittadella. Ix-xogħlijiet bdew f’Jannar 2020 u ntemmu f’Awwissu 2020. Komplejna ninvestu fil-wirt storiku 
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ta’ pajjiżna permezz tal-proġett ta’ konservazzjoni u restawr tal-istruttura tar-Ravelin fid-daħla taċ-Ċittadella, 

liema proġett mistenni li jitlesta fl-2021. Sar ukoll proġett li permezz tiegħu żdiedet l-aċċessibbiltà u l-

konvenjenza għal dawk li jżuru ċ-Ċittadella permezz ta’ bini mill-ġdid ta’ latrina pubblika li taqdi lil dawk bi 

bżonnijiet speċjali. Inħolqot boardroom b’faċilitajiet ta’ video conferencing fiċ-Ċentru tal-Viżitaturi taċ-

Ċittadella u saret sistema ta’ tabelli bi struzzjonijiet, regolamenti u informazzjoni madwar iċ-Ċittadella sabiex 

niddixxiplinaw, ninfurmaw u nedukaw lir-residenti u turisti. Dawn twaħħlu f’żoni diversi fiċ-Ċittadella. Saret 

ukoll riproduzzjoni ta’ żewġ karrijiet fl-injam għall-kanuni fuq is-swar taċ-Ċittadella. Iż-żewġ karrijiet ta’ 

qabel kienu fi stat ħażin ħafna u għalhekk ġie deċiż li jinħadmu mill-ġdid sabiex tingħata dehra isbaħ lill-

imkejjen fuq is-swar. Biex itejjeb il-prodott u l-esperjenza kollha u biex jattira aktar turisti lejn iċ-Ċittadella, 

id-Direttorat għall-Wirt Kulturali qed jippjana li jinstalla mudell 3D taċ-Ċittadella fil-bronż fuq il-bejt taċ-

Ċentru tal-Viżitaturi. Il-mudell se jinkludi deskrizzjonijiet bil-braille. Fl-2020 ġie kkummissjonat mudell 3D 

fil-plastik, li eventwalment intbagħat Ruma biex jiġi magħmul fil-bronż. Il-mudell fil-bronż mistenni li jkun 

f’postu fl-2021. 

 

Il-wirt intanġibbli 

Attivitajiet Kulturali 

L-attivitajiet li saru matul 2020 kienu:  

Gozo Arts Weekend; #inħobbok Valentine’s in Gozo; Summer in Gozo; Kite and Wind Festival; Il-Mixegħla 

tal-Qaddisin; u Milied f’Għawdex b’Responsabbiltà. 

 

Attivitatjiet organizzati mill-Kunsill tal-Kultura  

Ġew organizzati żewġ Kunċerti Mużikali, wieħed ta’ Mro. Mariella Spiteri Cefai -   Leggero e Cantabile  (It-

Tielet Edizzjoni), u l-ieħor  ta’ Mro. Joseph Grech - Cinema Magic. Iż-żewġ kunċerti saru fi Pjazza 

Indipendenza, fir-Rabat, Għawdex. 

 

Attivitajiet organizzati mill-Kumitat Festi Nazzjonali u Reġjonali  

Il-Kumitat ħa ħsieb jikkommemora diversi festi nazzjonali. Dawn huma Jum il-Ħelsien, Is-Sette Giugno, Jum 

il-Vittorja, Jum l-Indipendenza u Jum ir-Repubblika. Saru wkoll kommemorazzjonijiet ta’ ġrajjiet importanti. 

Dawn huma Tifkira tal-Assedju tal-1551, Tifkira tal-Għarqa tat-30 ta’ Ottubru 1948, u Jum it-Tifkira. Il-

Kumitat organizza wkoll il-Karnival Reġjonali fir-Rabat. Għat-tielet darba l-Karnival tal-ġurnata tat-Tnejn 

kienet imxandra direttament fuq TVM 2.  

 

Il-Gozo Cultural Events Fund 

Tnediet il-Gozo Cultural Events Fund. Il-budget allokat għas-sena 2020 kien ta’ €250,000. Ibbenifikaw minn 

dan il-fond 17-il applikant u l-attivitajiet kienu varji. 
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Unity in Creativity  

Inħolqot paġna fuq Facebook li permezz tagħha żammejna lin-nies attivi permezz tal-arti u l-kreattività waqt 

il-pandemija. Kull ġimgħa ġiet organizzata kompetizzjoni b’tema differenti. 

 

Taħditiet, żjarat fuq il-post u tours bla ħlas 

B’kollaborazzjoni mad-Dipartiment tal-Arti u l-Istorja kif ukoll mad-Dipartiment tal-Malti fi ħdan il-Fakultà 

tal-Arti tal-Università ta’ Malta, ma’ Heritage Malta u mal-Kulleġġ ta’ Għawdex, l-Iskola Post-Sekondarja 

Sir Michelangelo Refalo u mal-iskejjel tal-Knisja f’Għawdex, tkellimna dwar, u urejna wirt artna lill-

pubbliku inġenerali, studenti u turisti. Minħabba l-imxija tal-Covid-19, dawn it-taħditiet u żjarat fuq il-post 

kellhom jitħassru għall-bidu ta’ Marzu. Xi uħud minnhom ser isiru fl-ewwel xhur tal-2021. Kien hemm il-

ħsieb ukoll li matul ix-xhur tas-Sajf isiru Walk the Talk - tours bla ħlas madwar iċ-Ċittadella u r-Rabat. Inħass 

il-bżonn li ndaħħlu l-kunċett ta’ tours bla ħlas sabiex inħajru lir-residenti/turisti jitgħallmu aktar dwar il-wirt 

kulturali tagħna, kemm dak tanġibbli u anke dak intanġibbli. Sfortunatament, minbarra l-ewwel tour, it-tours 

l-oħra kellhom jiġu kkanċellati minħabba l-imxija tal-Covid-19. Dan il-kunċett ta’ tours bla ħlas mistenni li 

nirrepetuh fl-2021. Saru wkoll diversi laqgħat fis-swali taċ-Ċittadella, fosthom mill-Kunsill tal-Kultura, 

Teatru Malta, u Sir Michelangeolo Centre for Further Studies, kif ukoll korsijiet tal-Health & Safety għall-

ħaddiema tal-Community Workers Scheme. Bosta laqgħat oħra kellhom jitħassru minħabba l-imxija tal-

Covid-19. 

 

Esebizzjonijiet  

Fis-sala tal-Banca Giuratale saru esebizzjonijiet minn diversi artisti Għawdxin, Maltin kif ukoll barranin. 

Dawn huma: Samwel Scicluna, Penny Foster, George Apap, Aaron Formosa, Thalia Stones, Twanny 

Darmanin, Sabrina Debono, Kenneth Zammit Tabona / Dr Paul G.Pisani, Henry Alamango / Galina, Adriana 

Gaffaro’ Rore, u Manuel Farrugia. Bosta esebizzjonijiet oħra kellhom jitħassru minħabba l-imxija tal-Covid-

19. Fiċ-Ċentru Kulturali taċ-Ċittadella saru esebizzjonijiet minn diversi artisti. Dawn huma: Emma Borg, Abi 

MacLeod, Emma Morgan, Thalia Stones, Serge Natoli, Steven Muscat, Simon Johnson, u Paul Caruana. 

Bosta esebizzjonijiet oħra kellhom jitħassru minħabba l-imxija tal-Covid-19. 

 

Id-Direttorat għall-Affarijiet Rurali f’Għawdex 

Dan id-Direttorat huwa magħmul minn dawn is-sezzjonijiet: Il-Head Office, il-Biċċerija, is-Servizzi 

Veterinarji, l-Ispettorat tal-Imġarr, l-Afforestazzjoni u l-Ġonna Pubbliċi, l-Imxietel tad-Dawwara u Ta’ 

Kerċem, il-Farm Sperimentali tal-Gvern, l-Uffiċċju tal-Aġenzija tal-Pagamenti (Għawdex), is-sezzjoni tal-

Cold Stores u s-sezzjoni tas-Sajd (Marsalforn u Xlendi). 
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Dan id-Direttorat jamministra, jassisti u jippromwovi s-settur tal-agrikoltura, biedja u sajd f’Għawdex.  Barra 

minn hekk  jagħti pariri, assistenza teknika, loġistika u finanzjara lill-bdiewa u lis-sajjieda f’diversi aspetti 

tax-xogħol tagħhom.   

 

Il-Biċċerija 

Matul is-sena 2020, il-qatla tal-maġġoranza tal-majjali u baqar imrobbija mir-raħħala Għawdxin saret fil-

biċċerija ta’ Għawdex filwaqt li l-qatla tal-majjali u għoġiela mrobbija f’Għawdex saru fil-biċċerija ta’ Malta 

kif indikat fit-tabelli hawn taħt: 

Annimali li nqatlu fil-Biċċerija ta’ Għawdex 

Baqar Għoġiela Erieħ Majjali Nagħaġ Mogħoż 

649 462 75 3,162 750 170 

 

 Annimali li nqatlu fil-Biċċerija ta’ Malta                                  

Baqar Għoġiela Erieħ Majjali Nagħaġ Mogħoż 

4 96 14 597 451 63 

 

Matul l-2020 il-biċċerija ta’ Għawdex daħħlet €23,308.75 bħala ħlasijiet għas-servizzi tal-qatla. 

 

Ċentru ġbir għall-annimali mejta u animal by-product 

 L-ammont ta’ residwi u annimali mejta li ġew miġbura u ntbagħtu lejn Malta għall-inċinerazzjoni fl-2020 

kien ta’ 595,491 kilo b’total ta’ 170 vjaġġ lejn Malta mqassmin kif ġej: 

 

Skart ieħor u residwi ta’ laham 

Mill-Biċċerija (residwi tal-qatla) 779  skips 

Mill-ħwienet u proċessuri tal-laħam 1,283 kontenitur 

 

Matul is- sena 2020 kien hemm 36 sejħa għas-servizz għal qtil b’emerġenza barra l-biċċerija. 

 

Baqar Nagħaġ Mogħoż Majjali Żwiemel Klieb Tiġieġ tas- 

Simna u Tiġieġ 

tal-Bajd 

Qtates Fniek 

428 547 131 207 37 201 31,179 151 212 
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Is-Servizzi Veterinarji 

Is-sezzjoni tas-Servizzi Veterinarji hija responsabbli mir-regolamentazzjoni tat-trobbija u l-qatla tal-annimali 

f’Għawdex kif ukoll reġistrazzjoni ta’ speċi ta’ annimali oħra hekk kif mitlub fil-liġi. Din is-sezzjoni tagħmel 

ukoll spezzjonijiet fuq il-laħam u karkassi tal-baqar u tal-majjali li jinqatlu fil-biċċerija ta’ Għawdex. 

 

L-irziezet kollha tal-MDP (trobbija ta’ baqar tal-ħalib) ġew ittestjati kif ġej: 

 

Dawk tar-ruminanti żgħar (nagħaġ u mogħoż): 

Bruċellosi   

 

L-uffiċjal inkarigat jagħmel spezzjonijiet fuq dawn l-irziezet tat-tiġieġ tas-simna (broilers), hekk kif jagħlqu 

tliet ġimgħat, sabiex jittieħdu kampjuni għall-eżami tas-Salmonella kif ukoll sabiex ikun stabbilit hemmx 

traċċi ta’ antibijotiċi. It-tiġieġ tal-bajd (layers) jiġu ttestjati kull ħmistax (15) il-ġimgħa. Iddaħlu wkoll fil-

Biċċerija diversi animali mejta li ġew imneħħija minn fuq ir-reġistru.  Fosthom kien hemm; 433 bovini, 680 

ovini/kaprini, 37 żwiemel u 212 majjali. Matul is-sena saru wkoll spezzjonijiet oħra fuq nagħaġ u mogħoż 

biex jinħargu permessi ġodda fejn applikabbli.  Ġew tatwaġġjati 4,808 majjal kif mitlub mil-liġi, u reġistrati 

212 imwiet u 3,168 qatla. Ġew miġbura diversi kampjuni oħra u mibgħuta għall-analiżi fil-laboratorji f’Malta, 

fosthom 6,602 kampjuni għat-test tal-MDP u 7,817 kampjuni għat-test Non-MDP, fuq baqar, nagħaġ u 

mogħoż. 

 

L-Ispettorat fl-Imġarr 

Matul is-sena 2020 tkomplew l-ispezzjonijiet fuq vetturi li jġorru l-annimali lejn Malta kif ukoll dawk li jkunu 

ġejjin minn Malta lejn Għawdex. B’kollox saru 2,820 ispezzjoni. Minn dawn jirriżulta li f’46 każ, il-

benefiċjarju ma rrispettax ir-regolamenti ta’ din l-iskema u għaldaqstant irriżulta li kellhom jagħmlu rimbors 

li ammonta għal €559.70. 

 

Afforestazzjoni 

Ix-xogħlijiet prinċipali li wettqet din is-sezzjoni matul is-sena 2020 kienu jikkonsistu fi taħwil ta’ xtieli u 

pjanti ġodda kif ukoll il-kura tal-pjanti u siġar eżistenti. Saret ukoll il-manutenzjoni u bdil ta xi partijiet li jiġu 

miksura mill-pubbliku, fuq il-puġġaman tal-Wied ta’ Żejta, limiti tar-Rabat Għawdex.  Fil-Ġnien ta’ Villa 

Merħliet Tuberkulosi Buċellosi Leukosi Blue Tongue BSE 

39 4,215 3,061 3,061 480 566 

Merħliet Nagħaġ Mogħoż 

898 6,919 2,051 
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Rundle sar it-taħwil ta’ madwar 24,700 pjanta staġjonali. Tħawlu madwar 3,608 pjanta tal-istaġun u madwar 

117-il pjanta dekorattiva fl-inħawi tal-Qasam Industrijali fix-Xewkija,  u Ta’ Dbieġi f’San Lawrenz.  Barra 

minnhekk tħawlu wkoll madwar 1,519-il pjanta dekorattiva madwar Għawdex. Peress li din is-sena ġejna 

milquta mill-pandemija, is-sezzjoni pprovdiet  bowser b’taħlita ta’ diżifettant għall-ħasil ta’ postijiet pubbliċi 

fejn u kif meħtieġ. 

 

L-Imxietel tad-Dawwara u Ta’ Kerċem 

L-għan ewlieni ta’ dawn l-imxietel huwa t-tnissil u tkabbir ta’ pjanti u siġar li jintużaw sabiex isebbħu l-gżira 

Għawdxija b’aktar siġar u pjanti indiġeni.  Fis-sena 2020, bdejna nipprovdu eluf ta’ pjanti staġjonali biex 

insebbħu l-inħawi tat-Terminal tal-Linja, fir- Rabat, peress illi dan tal-aħħar ġie f’idejn dan id-Direttorat. 

Matul is-sena kellna żjarat minn studenti ta’ xi skejjel, fejn dawn setgħu jaraw u jipprattikaw is-sengħa ta’ 

kif isiru mxietel, siġar u pjanti li jsiru bil-biċċa.  Matul is-sena 2020, kompla għaddej ix-xogħol fil-ġonna 

tagħna, fosthom sistema ta’ irrigazzjoni ġdida u passaggi ġodda.  Ġiebja li ma kinitx għadha tintuża ġiet 

mibdula f’funtana. 

 

Il-Farm Sperimentali tal-Gvern 

Il-funzjonijiet prinċipali tal-Farm Esperimentali tal-Gvern huma li ssir riċerka fuq ħxejjex, siġar tal-frott, 

annimali, naħal, xjenzi ambjentali u metodi ta’ tnaqqis tal-użu tal-pestiċidi, metodi naturali ta’ kontroll ta’ 

mard u insetti, servizz tekniku u laqgħat ta’ informazzjoni u tagħrif għall-bdiewa.  

 

Tkabbir ta’ Prodotti fis-Serer u bejġħ ta’ siġar tal-frott 

Matul is-sena 2020 ġew ikkultivati erba’ tipi ta’ ħxejjex fis-serer li kienu tadam,  ħjar, bżar aħdar u brunġiel 

u sar bejgħ ta’ dawn il-prodotti li jammonta għal madwar  €7,275. Sar ukoll bejgħ ta’ iktar minn elf siġra 

mnissla fil-farm li jammonta għall-valur ta’ €7,037.50. 

 

Is-Sezzjoni tal-Annimali u Trobbija tal-Għasafar 

Tkompla x-xogħol fuq il-konservazzjoni tal-baqar ta’ Malta, it-tiġieġa s-sewda ta’ Malta u anke nagħaġ u 

mogħoż ta’ Malta. Matul l-2020, l-għasafar li ġew ikkonfiskati mill-pulizija u nġabru għal raġunijiet varji, 

nżammu fis-sezzjoni tal-għasafar sakemm jinqatgħu s-sentenzi rispettivi fil-qrati. 

 

Ir-Riċerka 

Fl-2020, saru diversi riċerki fuq varjetajiet ġodda ta’ prodotti tas-serer bħal tadam, ħjar, bżar aħdar, brunġiel, 

bettieħ u dulliegħ. Saru ukoll diversi riċerki fuq ħxejjex lokali u magħlef fosthom qamħ, xgħir u silla, kif 

ukoll riċerka fuq sistema naturali ta’ sterilizzar ta’ ħamrija permezz ta’ solarizzazzjoni bix-xemx fis-serer u fl-

għelieqi. 
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Matul is-sena 2020 inġabru 73 kampjun ta’ siġar tar-rummien u lewż sabiex ikunu jistgħu jikkaratterizzaw 

dawn is-siġar bħala parti minn progett li għaddej flimkien mal-Università ta’ Malta.  

 

Is-Servizz tekniku u attivitajiet oħra 

Matul din is-sena tkompla jingħata s-servizz tekniku lill-bdiewa u lid-dilettanti. Kienu bosta bdiewa li għamlu 

użu minn dan is-servizz.  Saru wkoll diversi laqgħat għall-bdiewa u sajjieda kif ukoll seminars organizzati kemm 

mid-Direttorat għall-Affarijiet Rurali f’Għawdex u minn diversi għaqdiet u entitajiet oħra mhux governattivi.  

Tkomplew ukoll is-servizzi ta’ tgħammir tal-majjali b’mod artifiċjali, kif ukoll it-tatwaġġ  tal-majjali 

f’Għawdex. Funzjoni oħra li jwettaq il-Farm hija li jara li l-Ordinanza tal-Att dwar il-Konservazzjoni tal-

Ħamrija Għammiela tal-1973 tiġi mħarsa. 

 

Is-Sezzjoni tal-Cold Stores 

Din is-sezzjoni hija responsabbli mis-servizz ta’ ħażna offrut lill-bdiewa u sajjieda Għawdxin. Fis-sena 

2020 ġew maħżuna 13,843 kaxxa frott u ħaxix u  4,218-il kaxxa ħut. Ġew ukoll mibjugħa 3,605 boroż tas-

silġ lis-sajjieda għall-ammont totali ta’ €2,559. 

 

L-Uffiċċju tal-Agenzija tal-Pagamenti (Għawdex) 

Dan l-Uffiċċju għandu l-funzjoni prinċipali li jirreġistra u jżomm informazzjoni tal-art reġistrata li tkun 

maħduma, kif ukoll jagħti informazzjoni lill-bdiewa fuq tipi ta’ għajnuna li jkun hemm fis-seħħ. 

 

Waħda mill-funzjonijiet prinċipali ta’ dan l-Uffiċċju hi li tinżamm sistema kompjuterizzata fejn l-

informazzjoni ta’ kull għalqa li tkun qed tinħadem tiġi reġistrata.  Matul  2020, kien hemm 385 talba minn 

persuni biex jirreġistraw għelieqi għal skop tal-Awtorità tal-Ippjanar. 

 

Waħda mill-iskemi taħt il-Programm tal-Iżvilupp Rurali 2014 - 2020 hi dik tal-iskema tal-Pagament Dirett. 

Il-Pagament Dirett taħt l-ewwel pilastru tal-Politika Agrikola Komuni se jservi bħala garanzija għall-

bdiewa u r-raħħala, permezz ta’ għajnuna fi dħul bażiku. Fis-sena 2020 dan l-Uffiċċju laqgħa 1,308 

applikazzjoni għall-għajnuniet imsemmija hawn fuq minn bdiewa full-time u part-time. Matul din is-sena 

minħabba l-pandemija, l-applikazzjonijiet intbgħatu lil Front Office bil-posta. 

 

F’dan l-Uffiċċju intlaqgħu wkoll diversi applikazzjonijiet ta’ talbiet għall-ħlas minn bdiewa, Għaqdiet Non 

Governattivi u Kunsilli Lokali dwar proġetti li bbenifikaw mid-diversi miżuri fi ħdan il-Programm tal-

Iżvilupp Rurali 2014 - 2020.  

 

Sezzjoni tas-Sajd – Marsalforn u Xlendi 

Din is-Sezzjoni hija responsabbli mill-ipproċessar tar-rekords tal-qabda tal-ħut mis-sajjieda li ssir ma’ kull 

sajda.  L-uffiċjali jagħmlu wkoll top-ups fil-kards allokati lis-sajjieda biex dawn tal-aħħar jieħdu l-ilma u d-
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dawl mis-service pillars.  Il-kamra tal-winch u l-bollards tal-iskall (dry standing areas) jiġu amminstrati minn 

din is-Sezzjoni, u din tintuża prinċipalment biex is-sajjieda jvaraw id-dgħajjes tagħhom b’mod komdu.  

 

 


