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UFFIĊĊJU TAS-SEGRETARJU PERMANENTI 

 

Skop tal-Uffiċċju 

L-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti huwa responsabbli sabiex l-oġġettivi strateġiċi tal-Ministeru jiġu 

milħuqa permezz tal-ħidma mwettqa mid-Dipartimenti u l-Entitajiet li jaqgħu taħt il-portafoll tal-

Ministeru. 

L-Uffiċċju jagħti sapport u jikkordina l-inizjattivi sabiex jiġu żviluppati u mwettqa proġetti 

infrastrutturali u sostenibbli li jirriflettu l-isfidi soċjo-ekonomiċi tal-pajjiż. 

L-Uffiċċju huwa responsabbli minn dawn id-Dipartimenti u Direttorati rispettivi: 

• Divizjoni tal-Istrateġija u Sapport li jilqa’ taħtu d-Direttorat tar-Riżorsi Umani, Direttorat tal-

Finanzi u Amministrazzjoni u t-Taqsima tas-Security; 

• Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi li jilqa’ taħtu d-Direttorat tad-Disinn tal-Proġetti u tal-

Inġinerija; Direttorat tal-Manifattura u Servizzi u d-Direttorat tal-Implimentazzjoni tal-

Proġetti; 

• Uffiċċju taċ-Chief Information Officer (UCIO) 

• Direttorat għall-Iżvilupp Politiku u Implimentazzjoni tal-Programmi 

L-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti huwa wkoll responsabbli minn dawn l-entitajiet li jiffurmaw parti 

mill-portafoll tal-Ministeru:  

• Transport Malta  

• Infrastructure Malta  

• Grand Harbour Regeneration Corporation 

• Malta Air Traffic Services Ltd 

• Projects Malta 

• Projects Plus  

• Bureau of Air Accident Investigations 

• Yachting Malta 

 

L-Uffiċċju huwa mgħejjun minn Unit Amministrattiv, Unit tal-Financial Control u Unit ta’ 

Kordinament:  

1. Il-Unit Amministrattiv huwa responsabbli li jara li jiġu kordinati inizjattivi politiċi u ta’ natura 

oħra mas-Segretarjat tal-Ministeru, id-Dipartimenti u l-Entitajiet, kif ukoll ma’ Ministeri u 

partijiet interessati oħra. 

2. Il-Unit tal-Financial Control hu responsabbli li jagħmel reviżjonijiet finanzjarji, u jara li l-

attivitajiet operattivi li qed jagħmlu id-Dipartimenti u l-Entitajiet li jaqgħu taħt il-Ministeru, 

qegħdin jimxu skont ir-regolamenti. Minbarra hekk, dan l-Unit hu wkoll responsabbli li 
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jikkordina u jara li r-rapporti sottomessi mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditur (NAO), id-

Direttorat għall-Awditjar Intern u l-Investigazzjonijiet (IAID) u l-Uffiċċju tal-Ombudsman, 

jkunu esegwiti.  

3. Il-Unit ta’ Kordinament huwa responsabbli li jsegwi proġetti u inizjattivi oħrajn li jkunu qed 

isiru fi ħdan il-Ministeru u jara li dawn qed jiġu mwettqa skont il-pjan stabbilit.  

 

Rwol tal-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti 

Ir-rwol ta’ dan l-uffiċċju huwa li: 

• Jassisti lill-Ministru fit-tfassil u l-implementazzjoni tal-politika u li jassigura li l-miri u l-

oġġettivi tal-Ministeru u tal-Amministrazzjoni jintlaħqu; 

• Jassigura li l-Ministeru jkollu r-riżorsi kollha meħtieġa sabiex ikun jista’ jwassal il-politika 

meħtieġa u jikseb ir-riżultati;  

• Jagħti sapport lid-Dipartimenti u l-Entitajiet, sabiex ikollhom ir-riżorsi meħtieġa ħalli jkunu 

jistgħu jimplimentaw u jilħqu il-miri strateġiċi u oġġettivi tal-Ministeru;  

• Jikkordina u jiffaċilita l-bidla tad-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi;  

• Jassigura komunikazzjoni effettiva madwar il-Ministeru u jappoġġja l-kollaborazzjoni u l-

koperazzjoni fid-Dipartimenti u l-Entitajiet. 

 

L-oġġettivi tal-Uffiċċju 

L-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti joffri sapport sabiex is-servizz li jingħata jkun tal-għola kwalità. 

Dan qiegħed isir permezz ta’ infrastruttura sostenibbli u proġetti kapitali, kif ukoll permezz ta’ servizzi 

ta’ mobbiltà sostenibbli li tkun tista’ tikkontribwixxi sabiex tipprovdi u ttejjeb il-kwalità tal-ħajja taċ-

ċittadini. 

 

ID-DIRETTORAT GĦALL-IŻVILUPP TAL-POLITIKA U IMPLIMENTAZZJONI TAL-

PROGRAMMI 

  

Id-Direttorat kompla jagħti l-kontribuzzjoni tiegħu fil-qasam ta’ Karburanti Alternattivi fit-trasport skont il-

Qafas ta’ Politika Nazzjonali fuq it-tħaddim ta’ Karburanti Alternattivi f’Malta 2018-2030 (NPF)1. Matul is-

sena ġie konkluż ir-rapport fuq l-implimentazzjoni ta’ din il-politika f’Malta.  

 

Parteċipazzjoni fi Gruppi ta’ Ħidma 

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

b’konsultazzjonijiet li saru skont il-ħtieġa qabel laqgħat ta’ kumitati u gruppi t’esperti, kif ukoll gruppi ta’ 

ħidma tal-Kunsill. Matul l-2020, id-Direttorat ipprepara, xi minn daqqiet abbozza internament u drabi oħra 
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rreveda u kkordina t-tħejjija ta’ sommarji tal-fatti għal żewġ laqgħat tal-Kunsill tal-Ministri tat-Trasport, 

żewġ laqgħat ministerjali informali, 14-il laqgħa tal-Grupp ta’ Livell Għoli, 26 kumitat, u 32 laqgħa ta’ 

gruppi ta’ esperti u 113 grupp ta’ ħidma. 

 

Id-Direttorat ipparteċipa f’diversi laqgħat ta’ punti ta’ kuntatt nazzjonali fuq il-Green Lanes, fejn l-għan kien 

li l-awtoritajiet tal-Unjoni Ewropea jżommu lil xulxin infurmati bl-iżviluppi konnessi mal-miżuri relatati 

mal-COVID sabiex l-impatt fuq il-ġarr tal-merkanzija jkun mill-inqas.  

 

Armonizzazzjoni mal-Acquis tal-UE 

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

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

biex jiżgura li Malta timxi mal-obbligi tagħha bħala Stat Membru tal-Unjoni Ewropea, u b’hekk tieħu mill-

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

miżuri ddaħħlu fil-leġiżlazzjoni nazzjonali. 

 

Wara li ġie addottat il-pakkett leġislattiv hekk imsejjaħ Mobility Package, Malta ressqet l-ilmenti tagħha 

permess ta’ kawża li fetħet kontra l-istuzzjonijiet Ewropej sabiex tikkontesta dawn il-miżuri fosthom ir-ritorn 

tal-vettura fil-pajjiż fejn tkun stabbilita il-kumpanija tal-ġarr tal-merkanzija u miżuri oħra li jmorru kontra l-

prinċipji ta’ Uniku, dan sabiex jiġu mħarsa l-interessi ta’ dan is-settur tant importanti għall-ekonomija ta’ 

pajjiżna. 

 

L-Iżvilupp tal-Politika 

Id-Direttorat fassal l-Inventarju tal-Għajnuna mill-Istat għall-Ministeru u rrappreżenta lill-Ministeru fuq 

diversi kumitati fost oħrajn, il-grupp ta’ referenza għall-iżvilupp sostenibbli sabiex dan jibda jimplimenta 

l-prinċipji u l-politika f’dan ir-rigward fl-operat tal-Ministeru. Permezz tal-parteċipazzjoni f’dawn id-

diskussjonijiet, id-Direttorat iservi bħala interlokutur bejn l-entitajiet kemm dawk fil-Ministeru kif ukoll 

dawk li jirrappreżentaw is-setturi diversi.  

 

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

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

ukoll membru tal-Investors’ Board of the Smart Finance for Smart Buildings Initiative in Malta.  

 

Proġetti ffinanzjati mill-UE  

Id-Direttorat kompla jsegwi l-obbligi tiegħu fir-rigward ta’ pagamenti relatati ma’ proġetti ffinanzjati mill-

UE. Id-Direttorat ikkoordina l-ħidma ma’ entitajiet u Ministeri differenti sabiex jiżgura li l-proċess ta’ 

pagamenti jkun wieħed effettiv.  
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Id-Direttorat kompla jissorvelja proġetti ffinanzjati mill-UE li kienu qed jiġu implimentati mill-entitajiet u 

d-Dipartimenti li jaqgħu taħt il-Ministeru, jagħti l-għajnuna lill-entitajiet fl-istadju inizjali tal-applikazzjoni 

għall-iffinanzjar tal-proġetti, matul il-fażijiet kollha tal-proġetti u fl-għeluq tal-proġetti, biex b’hekk ikun 

żgurat li r-riżultati tal-proġett ikunu konsistenti mal-linji gwida u l-objettivi tal-UE. Fi sforz biex ikun żgurat 

li dawn jitwettqu fil-ħin u tkun żgurata implimentazzjoni tal-proġett bla xkiel, saru u ġew iffaċilitati għadd 

ta’ laqgħat bejn il-Ministeru, mexxejja tal-proġetti u korpi regolatorji. 

 

Matul is-sena li qed tiġi trattata, id-Direttorat organizza laqgħat formali b’mod virtwali f’Mejju u f’Ottubru 

sabiex jiġi ssorveljat il-progress tal-proġetti approvati għall-kofinanzjament tal-UE taħt il-Politika ta’ 

Koeżjoni fosthom taħt il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond ta’ Koeżjoni u l-Faċilità 

Nikkollegaw l-Ewropa (CEF), il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Agrikolu u Rurali, u l-Fond Ewropew għall-

Affarijiet Marittimi u s-Sajd. Is-sittax-il (16) proġett mmexxija mill-MTIP huma: il-Proġett relatat ma’ 

eliminazzjoni ta’ konġestjoni fil-Port Ewlieni tat-TEN-T tal-Belt Valletta; il-Proġett għat-titjib tan-Netwerk 

tat-Toroq tat-TEN-T inkluż il-proġett tal-Marsa kofinanzjat mill-programm Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa 

(CEF); il-Proġett SMITHS2; il-Proġett ta’ Arja Nadifa fil-Port il-Kbir kofinanzjat mill-programm Faċilità 

Nikkollegaw l-Ewropa (CEF); il- Proġett għar-Riġenerazzjoni taż-żona ta’ Marsamxettt fil-Belt Valletta; il-

Proġett ta’ Marsaxlokk Slipways; il-Proġett tal-Breakwater tal-Qrejten f’Marsaxlokk u kif ukoll il-Proġett 

ta’ titjib tal-portijiet tas-sajd tal-Imġarr Għawdex u ta’ Marsaxlokk.  

 

F’dawn il-laqgħat, id-Direttorat segwa wkoll l-implimentazzjoni ta’ numru ta’ proġetti li huma kofinanzjati 

mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Agrikolu u Rurali (EAFRD) fosthom, Agregeneration u l-proġett ta’ Bini 

u Restawr ta’ ħitan tas-sejjieħ, li jammontaw għal madwar €9.5 miljuni.  

 

Id-Direttorat organizza laqgħa oħra virtwali f’Ġunju sabiex isegwi l-progress fuq proġetti kofinanzjati minn 

programmi ċentrali varji li jipparteċipa fihom il-Ministeru jew entitajiet li jaqgħu taħt il-Ministeru. Il-proġetti 

sorveljati jinkludu BIGHIT; Destinations u GrowSmarter (HORIZON 2020); PROMETEUS; E-BussED u 

Smart Hy Aware (Interreg Europe); EnerNETMob (Interreg Med); u SESAR Deployment Programme 

Implementation 2016 - Cluster 1 (CEF Transport).  

 

Matul l-2020, id-Direttorat issorvelja wkoll 4 proġetti li qed jiġu implimentati taħt il-Programm ta’ Appoġġ 

għal Riformi Strutturali filwaqt li beda jsegwi żewġ proġetti ġodda li ġew approvati taħt is-sejħa tal-2019. 

Id-Direttorat serva ta’ kordinatur sabiex dawn il-proġetti jkunu jistgħu jinbdew. Fuq proġett minnhom relatat 

mal-istrateġija ta’ rinovazzjoni fit-tul fil-qasam tal-bini (LTRS), id-Direttorat kellu sehem dirett u fforma 

parti mill-Kumitat tat-tmexxija biex jagħti direzzjoni skont l-obbligi li Malta għandha skont ir-regolamenti 

 
2 Sustainable Multi Intermodal Transport Hubs. 
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Ewropej. Fl-istess sena, d-Direttorat ssottometta 3 applikazzjonijiet ġodda taħt is-sejħa tas-sena 2020 taħt il-

programm ġdid t’appoġġ tekniku tal-Kummissjoni Ewropeja (Technical Support Instrument). 

 

Id-Direttorat irrappreżenta il-Ministeru f’numru ta’ laqgħat tal-Kumitat ta’ Monitoraġġ immexxija mill-

MEAE b’rabta mal-Programmi Operattivi I u II. Ingħata tagħrif lid-Dipartimenti u l-Entitajiet ikkonċernati, 

u l-uffiċjali pparteċipaw ukoll f’għadd ta’ laqgħat bilaterali organizzati mid-Diviżjoni tal-Ippjanar u l-

Kordinazzjoni tal-Prijoritajiet (PPCD) u mid-Diviżjoni tal-Fondi u Programmi fi ħdan il-MEAE, flimkien 

mal-mexxejja tal-proġetti tal-entitajiet relevanti u uffiċjali oħrajn. Id-Direttorat kompla jagħti wkoll l-

għajnuna u jħeġġeġ lill-entitajiet li jaqgħu taħt il-Ministeru sabiex ikun hemm aktar għarfien fuq 

opportunitajiet ta’ fondi Ewropej taħt programmi varji matul il-programm 2014-2020. 

 

Id-Direttorat ikkordina l-proċess ta’ konsultazzjoni fuq regolamenti u abbozzi ta’ programmi ta’ ħidma ta’ 

programmi varji ta’ finanzjament tal-UE għas-snin 2021-2027. Id-Direttorat serva wkoll ta’ gwida sabiex 

ikun hemm aktar għarfien fuq opportunitajiet ta’ fondi Ewropej taħt programmi varji f’dan il-perijodu wkoll.  

 

Il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF – Connecting Europe Facility) – Trasport 

Fil-kapaċità tiegħu ta’ Punt ta’ Kuntatt Nazzjonali għall-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa – Trasport, id-

Direttorat ħa sehem fi tliet laqgħat virtwali tal-Kumitat tas-CEF. Matul l-2020, id-Direttorat segwa numru 

ta’ sejħiet għal proposti li ħarġu taħt il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa – Trasport, filwaqt li ta informazzjoni 

u assistenza lil applikanti potenzjali skont il-bżonn. Id-Direttorat issottometta wkoll ir-rappurtaġġ mistenni 

minnu fuq il-proġetti kofinanzjati mill-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa – Trasport, skont l-obbligi taħt ir-

regolament (EU) nru 1316/2013. 

 

UNITÀ MINISTERJALI GĦALL-AKKWIST 

Bħala Unità Ministerjali għall-Akkwist (MPU), ir-responsabiltajiet ta’ din l-unità jikkonċernaw sejħiet 

għall-offerti li għandhom prezz estimat bejn €10,000 u €250,000 (mingħajr VAT) u li kullħadd huwa 

eliġibli li jissottometti offerti għalihom. L-MPU taċċerta l-proċessi jimxu skont ir-regolamenti tal-

akkwist pubbliku kif ukoll il-linji gwida, il-Procurement Policy Notes, ċ-ċirkularijiet maħruġa mid-

Dipartiment tal-Kuntratti u, meta japplika l-każ, skont ir-regolamenti tal-GPP. 

Rwoli ġenerali tal-MPU: 

• il-pubblikazzjoni ta’ tenders fuq il-website tal-ePPS; 

• li tkun punt ta’ kuntatt bejn dawk interessati li jissotomettu offerta u minn żviluppa t-tender 

f’każ ta’ bżonn ta’ kjarifiki li jirrigwardjaw it-tender; 

• tissorvelja l-evalwazzjoni tal-offerti sabiex tiżgura li jkunu skont ir-regolamenti u biex ikun 

aċċertat li l-evalwazzjoni ma ddumx iżjed milli jkun hemm bżonn; 

• tapprova mistoqsijiet ta’ kjarifiki u retiffiki li jista jkun hemm waqt l-evalwazzjoni; 
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• li tkun il-punt ta’ kuntatt bejn il-Kumitat tal-Evalwazzjoni u l-Kumitat tal-Kuntratti 

Dipartimentali, tippublika r-riżultati tal-evalwazzjoni, u toħroġ l-ewwel verżjoni tal-kuntratt; 

• tgħin u tagħti l-pariri fejn ikun hemm bżonn kemm lid-dipartiment tal-Ministeru u kif ukoll lill-

entitajiet ukoll li jaqgħu taħt l-MTIP; 

• tiffunzjona ukoll bħala Kordinatur tal-GPP u tipprepara Rapport ta’ kull ġimgħa ta’ 

pubblikazzjonijiet ta’ GPP 

• tassisti meta jkun hemm każ ta’ rikjesta għall-modifikazzjoni tal-kuntratti. F’dan il-każ, l-MPU 

tiċċekja li l-modifikazzjoni tkun ser issir skont ir-regolamenti u skont li kien hemm miktub fil-

kuntratt; 

• gwida lis-Segretarju Permanenti fejn jidħlu l-proċeduri tal-akkwist f’isem il-Ministeru jew 

entitajiet taħt il-Ministeru; 

• taġġorna l-paġna eletronika tal-Ministeru dwar liema tenders ġew pubblikati, miftuħin, 

ikanċellati, eċċ.; 

• tipprepara r-Rapport ta’ kull sena b’informazzjoni fuq xiri għall-użu fl-istatistika tal-Unjoni 

Ewropea; 

• tippubblika fil-Gazzetta tal-Gvern kull sitt xhur tenders, kwotazzjonijiet, direct orders u 

varjazzjonijiet li ġew ppublikati mill-Ministeru. 

Fl-2020 din it-taqsima assistiet fil-preparamenti biex tkun mwaqqfa unità tal-akkwist ġdida fid-

Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi. 

Fl-2020 ġew ippublikati 81 sejħa għall-offerti u ġew iffirmati 43 kuntratt. Matul din is-sena l-MPU 

rċeviet 13-il rikjesta għall-modifikazzjoni li minnhom ġew approvati 10. 

 

ID-DIVIŻJONI TAL-ISTRATEĠIJA U S-SAPPORT 

 

L-għan ġenerali tad-Diviżjoni tal-Istrateġija u s-Sapport huwa li jipprovdi servizzi ta’ appoġġ strateġiku 

u amministrattiv lid-diversi Dipartimenti u Direttorati li jaqgħu taħt il-portafoll tal-Ministeru għat-

Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali, bil-għan li jiġu żgurati servizzi effettivi, effiċjenti u ta’ 

kwalità li jappoġġjaw il-missjoni tal-Ministeru.  

 

Din it-taqsima twettaq il-funzjonijiet tagħha permezz tad-Direttorati li ġejjin: 

 

DIRETTORAT TAR-RIŻORSI UMANI 

Id-Direttorat tar-Riżorsi Umani huwa responsabbli mill-ippjanar, l-istrutturar u l-immaniġġjar tar-riżorsi 

umani tad-Dipartimenti kollha li jaqgħu taħt id-Dekasteru tal-Ministeru għat-Trasport, Infrastruttura u 

Proġetti Kapitali. L-għan ewlieni ta’ dan id-Direttorat huwa li jipprovdi riżorsi umani lid-Dipartimenti u 
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Direttorati fi ħdan il-Ministeru, u dan sabiex il-miri ta’ kull Direttorat ikunu jistgħu jintlaħqu u sabiex 

jingħata servizz ta’ kwalità u kontabilità lill-klijenti, kemm dawk interni kif ukoll dawk esterni.  

 

Is-Sezzjoni tar-Reklutaġġ tar-Riżorsi Umani u Taħriġ 

Matul is-sena 2020, din is-sezzjoni ħadet ħsieb li tippjana, tfassal u tikkordina mad-direttorati kollha fi ħdan 

il-Ministeru sabiex jiġu ppublikati sejħiet għall-applikazzjoni kif indikat hawn taħt: 

 

Sejħa 2020 

Interna mis-Servizz Pubbliku 45 

Interna mis-Settur Pubbliku NIL 

Espressjoni ta’ Interess 1 

Pubblika 26 

 

Minn dawn hawn fuq indikati, ġew appuntati 73 impjegat filwaqt li 4 persuni ġew impjegati b’sejħa li 

ħarġet mid-Diviżjoni Ċentrali tan-Nies u Standards. 

 

Fis-sena 2020 inħadmu 106 konfermazzjoni fil-grad/pożizzjoni, 10 progressjonijiet, u 3 progressjonijiet 

held in abeyance. Ġew ukoll ipproċessati 7 talbiet ta’ detailing, 3 talbiet għal secondment u 15-il talba 

għar-revokazzjoni tad-detailing. Dan id-Direttorat laqa’ ukoll talbiet tal-impjegati li xtaqu jestendu ż-

żmien tas-servizz tagħhom lill hinn mill-età statutorja tal-pensjoni tagħhom. In-numru ta’ talbiet kien 

ta’ 58, li minnhom ġew approvati 57 u talba waħda (1) qiegħda tiġi proċessata. 

 

Is-sezzjoni tar-Rekluttaġġ ħadet ukoll ħsieb l-ipproċessar tal-kuntratti kif indikat hawn taħt: 

Tiġdid jew Estensjonijiet ta’ ħatriet f’pożizzjoni fuq bażi definita 2 

Kuntratti f’pożizzjoni fuq bażi ta’ fiduċja  11 

Tiġdid u Estensjonijiet ta’ Kuntratti fuq bażi ta’ fiduċja 22 

 

Id-Direttorat kompla jinvesti fit-taħriġ tal-impjegati. B’kollox ġew organizzati 7 sezzjonijiet ta’ taħrig 

f’diversi oqsma relatati mal-operat tal-Ministeru u d-Dipartimenti, fosthom dwar is-saħħa mentali u l-

benesseri tal-ħaddiema u dwar miżuri ta’ prevenzjoni tal-COVID-19 virus. Dan, apparti minn taħriġ 

ieħor b’kollaborazzjoni mall-Istitut tas-Servizzi Pubbliċi. B’kollox 196 ħaddiem ibbenefikaw minn xi 

tip ta’ taħriġ. 

 

Matul is-sena 2020, id-Direttorat kien strumentali ukoll biex jikkordina u jikseb l-Equality Mark 

Certification għall-Ministeru tat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali. 
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Is-Sezzjoni tal-Immaniġġjar tad-Data u Kundizzjonijiet tax-Xogħol 

Din is-sezzjoni tieħu ħsieb li żżomm l-informazzjoni kollha dwar l-impjegati fi ħdan il-Ministeru u li tagħti 

l-informazzjoni u tiggwida lill-impjegati u lill-kapijiet tas-sezzjonijiet u direttorati dwar il-kundizzjonijiet 

tax-xogħol. 

 

Firxa aktar wiesgħa ta’ informazzjoni li ddaħħlet fis-sistemi tal-NNS u tad-DAKAR matul is-sena tinvolvi 

s-suġġetti kif indikat hawn taħt:  

 

 

  Sena 2019 Sena 2020 

Alternative Employment  Ġranet 1,896 1,960 

Attendance at Local Council Meetings  Ġranet 3 0 

Bereavement Leave  Ġranet 77 77 

Blood Donation Ġranet 69 53 

Cultural Leave  Ġranet 19 0 

Duty Leave  Ġranet 185 16 

Injury Leave   Ġranet 555 386 

Jury Leave  Ġranet 2 4 

Marriage/Civil Union Leave  Ġranet 11 3 

Maternity Leave  Ġranet 138 429 

Maternity Leave (Additional 4 weeks)   Ġranet 56 84 

Paternity Leave  Ġranet 29 15 

Pre-Retirement Leave   Ġranet 2787 2481 

Responsibility Leave  Ġranet 0 0 

Sick Leave Full Pay  Ġranet 4,899 4,008.5 

Sick Leave Half Pay Ġranet 173 184 

Sick Leave No Pay  Ġranet 22.5 31 

Special Ad-hoc Leave  Ġranet 0  0 

Special Reason Leave   Ġranet 36 0 

Sports Leave – Abroad Ġranet 17 5 

Study Leave  Ġranet 111 212 

Suspension Leave  Ġranet 365 439 

Summary Suspension  Ġranet 0 0 

Temporary Suspension Ġranet 365 130 

Time Off  Sigħat 2,430 1,798.52 

Unauthorized Absence  Ġranet 101  57 
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Unpaid Leave  Ġranet 288 100 

Vacation Leave  Sigħat  158,429 135,999 

 

Special leave u Miżuri favur il-Familja 

Matul is-sena 2019 u 2020, l-impjegati tal-Ministeru għat-Trasport Infrastruttura u Proġetti Kapitali 

bbenefikaw ukoll minn teħid ta’ special leave u miżuri oħra varji favur il-familja. It-tabella t’hawn taħt 

turi informazzjoni dwar dawn il-benefiċċji li ttieħdu. 

 Nisa Irgiel Total 

Maternity Leave  5 0 5 

Responsibility Leave  0 0 0 

Parental Leave 1 0 1 

Leave to try alternative employment in the private sector  2 6 8 

Cultural Leave  0 0 0 

Duty Leave 0 0 0 

International Sports Activities held locally and abroad  0 1 1 

Leave for a special reason  0 0 0 

Study Leave  7 12 19 

 15 19 34 

 

Impjegati li tterminaw l-impjieg mal-Ministeru jew mas-servizz pubbliku kienu kif deskritt f’din it-tabella. 

 Sena 2018 Sena 2019 

Mewt 3 5 

Medically Boarded Out 0 0 

Riżenja 6 9 

Irtirar 41 46 

 

Donazzjoni ta’ Vacation Leave għal Raġunijiet Umanitarji 

Il-Fond Ċentrali għad-donazzjonijiet tal-Vacation Leave li huwa amministrat mill-Employee Relations Unit 

tad-Direttorat tal-People and Standards, irċieva ‘l fuq minn sebat elef u seba’ mitt siegħa mingħand l-

impjegati ta’ dan il-Ministeru għall-fond ċentrali. Mill-banda l-oħra l-istess Unit approva donazzjoni ta’ 

leave lill-ħaddiema fi ħdan dan il-Ministeru, kif ukoll numru ta’ trasferimenti one-to-one, jiġifieri impjegat 

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

ieħor mill-MTIP, fuq raġunijiet umanitarji.  
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Ħinijiet Flessibbli/ Ħinijiet Imnaqqsa 

Id-Direttorat kompla jiffaċilita l-implimentazzjoni tal-flexi-time fid-Direttorati ta’ dan il-Ministeru bl-

oġġettiv li jipprovdi lill-impjegati bl-alternattiva fejn ma jkollhomx għalfejn jirrikorru għall-ħinijiet 

imnaqqsa (reduced hours) jew jittieħdu perjodi ta’ special unpaid leave. Fl-istess waqt il-Ministeru mhux 

qed jitlef is-servizz ta’ impjegati effiċjenti u t’esperjenza. Sal-aħħar tas-sena 2019 kien hemm 74 persuna li 

kienet fuq arranġament tal-flexi-time filwaqt li sal-aħħar tas-sena 2020 kien hemm 79 persuna. 

 

Sal-aħħar tas-sena 2019 il-Ministeru kellu 5 impjegati fuq reduced time-table, waqat li sal-aħħar tas-sena 

2020 il-Ministeru kellu 5 persuni b’dan l-arranġament. 

 

Telework 

In-numru ta’ impjegati li jaħdmu bit-telework kien ta’ 60 impjegat sal-aħħar tas-sena 2019, filwaqt li sal-

aħħar tas-sena 2020 dan l-ammont żdied għal 94. Ir-raġunijiet għat-teleworking ivvarjaw - ġenituri li jaħdmu 

(working parents), ġenituri li jkunu qed irabbu lill-ulied waħidhom (single parents), impjegati li jieħdu ħsieb 

ġenituri anzjani u oħrajn li jagħmlu użu mit-telework minħabba raġunijiet ta’ saħħa. Fil-bidu tas-sena 2017 

il-Ministeru fassal il-politika tiegħu tat-Telework fejn permezz tagħha rregola il-mod dwar kif jittieħed it-

telework. Matul l-2020 dan id-Direttorat kompla jaħdem sabiex din il-policy tkun osservata. 

 

Dixxiplina 

Proċeduri Dixxiplinarji tal-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku 

Dan id-Direttorat huwa wkoll responsabbli biex jikkordina l-isforzi dixxiplinarji tal-Ministeru, f’termini 

ta’ Proċedura ta’ Dixxiplina b’konformità mar-Regolamenti tal-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku 

u l-Manwal fuq il-Proċedura Dixxiplinarja maħruġ mill-P&SD.  

 

Tul is-sena 2020, is-sezzjoni tad-Dixxiplina ħadmet fuq 125 każ ġdid, li jinkludu każijiet 

amministrattivi, dixxiplinarji u kriminali. L-aktar nuqqasijiet komuni mwettqin mill-impjegati fi ħdan 

il-Ministeru f’din is-sena kienu dawk ta’ simulazzjoni ta’ mard u assenza mix-xogħol mingħajr 

awtorizzazjoni.  

 

Tul dan il-perjodu, is-sezzjoni ħadmet ukoll fuq linji gwidi interni li jiffaċilitaw ix-xogħol tal-uffiċjali 

nkarigati bl-irwol li jmexxu azzjonijiet dixxiplinarji u amministrattivi, kif ukoll il-possibilta’ li jsirilhom 

taħriġ fuq dan l-irwol. 

 

ID-DIRETTORAT TAL-FINANCIAL MANAGEMENT (FMD) 

Is-Sezzjoni tal-Accounts 

Din is-sezzjoni hija responsabbli għal moniteraġġ u amministrazzjoni tal-finanzi tal-Ministeru. Matul 

is-sena 2020 ġew effettwati 20,786 pagament. 
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L-MTIP intgħażel bħala proġett pilota għall-introduzzjoni tas-sistema il-ġdida tas-CFMS (Corporate 

Financial Management System) li ħadet post is-sistema użata għal ħafna snin, id-DAS. Is- Sezzjoni tal-

Accounts bdiet taħdem fuq is-CFMS kompletament minn Jannar 2020. F’dan il-perjodu l-uffiċjali 

involuti kellhom taħrig kontinwu sabiex jiġi żgurat l-effiċjenza fl-operat. 

 

It-tabelli li jsegwu juru sommarju tat-tranżazzjonijiet magħmula mis-CFMS minn din is-sezzjoni matul 

is-sena 2020. 

2020 Remittance 

CFMS 

Payments 

(cheques) 

CFMS 

Payments 

(SEPA) 

CFMS 

Multi 

Payments 

Transfers 

& 

Adjust. 

Petty 

Cash 

Total 

 
Rejects 

Totals 469 322 14,421 5201 830 12 20,786 209 

 

It-tabella li ssegwi turi l-ammont ta’ pagamenti f’termini monetarji matul is-sena 2020. 

Voti Rikurrenti  

(esklużi Emolumenti 

Personali) 

€ 

Voti Kapitali 

€ 

 

Total 

€ 

93,653,727 176,709,707 270,363,434 

 

Is-Sezzjoni tas-Salarji  

Din is-sezzjoni hija responsabbli mill-ħlas tas-salarji tal-impjegati tal-Ministeru, li jgħoddu 872. Matul 

is-sena 2020 inħadmu madwar 6,000 tranżazzjoni. 

It-tabella li ssegwi turi l-ammonti ta’ salarji mħallsa f’termini monetarji matul is-sena 2020. 

Salarji 

€ 

Allowances 

€ 

Sahra 

€ 

17,139,220 2,322,998 198,636 

 

Is-Sezzjoni tar-Revenue 

Din is-Sezzjoni tieħu ħsieb li tissorvelja l-ġbir ta’ flejjes dovuti lill-Ministeru. Matul is-sena 2020 il-

Ministeru ġabar €171,957,681 u kien fadallu jiġbor €867,131. 

 

It-tabella li ssegwi turi l-ammonti ta’ flus miġbura skond l-entitajiet matul is-sena 2020. 

Entità 
Ammont 

€ 

MTIP  843,727 
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Aġenzija għall-Bini u l-Kostruzzjoni 1,150,000 

Aġenzija għar-Reġistrazzjoni tal-Artijiet 2,282,859 

Transport Malta 117,042,730 

Awtorità tal-Artijiet 41,589,842 

Awtorità tal-Ippjanar 9,048,523 

Total 171,957,681 

 

Is-Sezzjoni tal-Uffiċċju tal-Ħlas, Telefonija/TV u Data Tracking ta’ Vetturi tal-Gvern 

Din is-Sezzjoni tieħu ħsieb il-ħlas tal-kontijiet tat-telefonija tas-sezzjonijiet u d-dipartiment kollha tal-

Ministeru. Matul is-sena 2020 din is-sezzjoni vverifikat u pproċessat 998 kont għall-ħlas. 

 

It-tabella li ssegwi turi l-ammont totali ta’ kontijiet imħallsa u pendenti fl-2020. 

 

Kontijiet Imħallsa 

€ 

Kontijiet Pendenti 

€ 

124,673 10,788 

 

Din is-sezzjoni tagħmel ukoll monitoraġġ tal-vetturi tal-Ministeru u matul l-2020 wettqet madwar 100 

kontroll adhoc dwar fuq l-użu tal-vetturi barra l-ħin tax-xogħol. 

 

Is-Sezzjoni tal-Ħlas tal-kontijiet tad-Dawl u l-Ilma u Renti  

Din is-Sezzjoni tieħu ħsieb il-ħlas tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma tas-sezzjonijiet u d-dipartiment kollha 

tal-Ministeru. Matul is-sena 2020 din is-sezzjoni ivverifikat u pproċessat madwar 500 kont għall-ħlas. 

 

It-tabella li ssegwi turi l-ammont totali ta’ kontijiet imħallsa u pendenti fl-2020. 

 

Kontijiet Imħallsa 

€ 

Kontijiet Pendenti 

€ 

417,455 23,090 

 

Din is-sezzjoni tipproċessa wkoll il-ħlas tal-kontijiet tal-kirjiet tal-fondi li jappartjenu lill-Ministeru. Fl-

2020 din is-sezzjoni ivverifikat u ħallset madwar 50 kirja, li b’kollox ammontaw għal €490,605. 
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L-Uffiċċju tal-Immaniġġjar tad-Dokumenti 

B’effett mis-sena 2016 l-Uffiċċju tal-Immaniġġjar tad-Dokumenti ingħata r-responsabbiltà taż-żamma 

ta’ dokumentazzjoni adegwata tal-funzjonijiet u l-attivitajiet tal-uffiċji pubbliċi rispettivi fi ħdan il-

Ministeru. Dan billi jistabbilixxi prattika tajba ta’ kif jinħażnu u jkunu mmaniġġjati d-dokumenti u fajls, 

u li jara li fejn hemm policies jiġu rispettati. 

 

L-Uffiċċju tal-Immaniġġjar tad-Dokumenti, flimkien mal-Arkivista Nazzjonali jabbozza skedi dwar 

x’jinżamm u x’jitneħħa f’dak li jikkonċerna dokumenti speċifiċi għal kull uffiċċju pubbliku. 

 

Matul is-sena 2020 dan l-Uffiċċju kien involut f’eżerċizzju flimkien mal-People Management 

Directorate biex tiġi evalwata l-vijabbiltà u l-iskedar mill-ġdid ta’ diversi dokumenti qodma skont il-

kundizzjoni tagħhom u s-sena li fiha ġew oriġinati. 

 

It-tabella li ssegwi turi l-ammonti ta’ dokumenti li ġew evalwati matul is-sena 2020. 

 

 Riveduti 
Ġew 

Miżmuma 

Ġew 

Mormija 

Dokumenti li jmorru lura mill-1960 sal-2010 56,000 0 56,000 

Files 15,000 12,000 3,000 

 

Sezzjoni tal-Kuntratti u Provvisti 

It-Taqsima tal-Kuntratti u Provvisti fil-Ministeru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali hija 

maqsuma fi tliet sezzjonijiet. Sezzjoni hija responsabbli għall-proċessi ta’ xiri varju t’oġġetti, xiri ta’ 

xogħol infrastrutturali, xiri ta’ servizzi, u kif ukoll bejgħ t’oġġetti użati tale quale. Sezzjoni oħra tieħu 

ħsieb l-inventarju tal-Ministeru, u żewġ sezzjonijiet oħra li huma responsabbli mid-distribuzzjoni tal-

provisti u l-imħażen.  

 

Il-funzjonijiet tas-sezzjoni jinvolvu proċessi varji hekk kif indikati hawn taħt: 

Kuntratti 

Din is-sezzjoni toħroġ sejħiet għall-bejgħ tale quale t’oġġetti li jkunu ddikjarati mhux t’użu aktar għad-

Dipartimenti fi ħdan il-Ministeru.  

 

It-tabella t’hawn taħt tindika n-numru, it-tip u l-valur tal-offerti u ordnijiet diretti maħruġa mis-sezzjoni 

matul l-2020. Il-proċessi kollha twettqu b’mod konformi mar-Regolamenti Finanzjarji tal-Gvern u r-

Regolamenti dwar l-Akkwisti Pubbliċi. 
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Sena: 2020 

Assistenza lill-MPU għal Sejħiet 

Dipartmentali: 
53 

Sejħiet għall-Kwotazzjonijiet: 98 
13 inħarġu permezz tal-epps u 85 inħarġu permezz ta’ 

kwotazzjonijiet bl-idejn 

 Mogħtija Ikkanċellati 

Numru 97 1 

Kuntratti Diretti: 489   

 Mogħtija Ikkanċellati 

Numru 489 0 

 

Inventarju 

Din is-sezzjoni ħadet ħsieb ukoll bordijiet ta’ rakomandazzjoni għal rimi ta’ diversi oġġetti mhux 

servibbli u mhux tajba għall-użu mid-dipartimenti varji. Dawn ikunu mormija f’siti ta’ rimi skont il-

proċeduri stabbiliti minn bordijiet maħtura apposta. Matul is-sena 2020 ġew maħtura 11-il Bord għar-

Rimi ta’ diversi oġġetti u kompla jiġi aġġornat l-inventarju tal-Ministeru. 

 

Is-Sezzjoni tar-Registry 

Il-funżjoni ewlenija ta’ dan l-Uffiċċju hija l-amministrazzjoni ta’ informazzjoni. Meta wieħed 

jipparaguna mas-snin preċedenti, jidher nuqqas sostanżjali f’dak li huwa ċaqliq ta’ fajls. Konsegwenza 

ta’ dan in-nuqqas huwa l-fatt li fil-bidu tas-sena kienu nħarġu struzzjonijiet interni sabiex ma jsirx ċaqliq 

ta’ fajls minħabba l-pandemija tal-COVID-19. 

 

Uħud mix-xogħlijiet li seħħew matul s-sena 2020 huwa s-segwenti: 

Ftuħ ta’ fajls  1,636 

Ċaqliq ta’ fajls 9,394 

Talbiet għall assistenza relatati ma ftuh ta fajls, ċaqliq ta’ fajls jew 

mistoqsijiet oħra relatati ma’ servizzi ofruti mir-Registry 
8,950 

Disseminazzjoni ta’ Memos/Ċirkularijiet  499 

Proċessar ta’ ittri interni/esterni  5,036 

Pustaġġ €4,176.06 

Reġistrazzjoni ta’ fajls antiki 

Selezzjoni ta’ fajls skond ir-rilevanza tas-suġġett 

Proċess ta’ mmarkar ta’ fajls skond ir-rilevanza tas-suġġett 

19,570 

9,230 

39,327  
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B’riżultat ta’ nuqqas ta’ spazju, inbeda l-proċess ta’ arkivjar ta’ fajls ’il barra mill-Ministeru tagħna. 

L-ewwel figura ta’ fajls li qegħdin fil-proċess li jiġu arkivjati huwa ta’ 300 dokument. 

 

Fi ħdan is-sezzjoni nsibu storja b’valur imprezzabbli u mużew sħiħ ta’ dokumentazzjoni li tmur lura 

għal ħafna snin relatata fosthom ma’ xogħolijiet infrastruturali li saru f’pajjiżna. Għal darb’oħra, kienu 

bosta t-talbiet li rċevejna, fosthom ta’ riċerkaturi li talbu l-assistenza tagħna sabiex jiżvolġu l-studji 

tagħhom fost l-ammont kbir ta’ dokumenti depożitati fl-Arkivji tagħna. 

Uħud mit-talbiet 

li ġew approvati  
 

L-ammonti ta’ fajls 

li ġew ippreparati  
 

Entitajiet 122 

Ministeri oħra 37 

Individwi 273 

Riċerkaturi 1158 

 

Preżentament, l-informazzjoni tal-fajls hija miżmuma fuq sistema elettronika tad-Docreg u fuq sistema 

manwali. Sabiex kull informazzjoni li hemm fl-Arkivji tagħna tkun taħt sistema waħda, dik elettonika, 

is-Sezzjoni tar-Registry kienet nediet proġett ta’ registrazzjoni ta’ fajls antiki fejn dan il-proġett għadu 

għaddej u wassal f’livell avvanzat. Pero ma waqafniex hawn, peress li ġew osservati diversi dokumenti 

li mhux essenzjali, bħal talbiet għall-applikazzjonijiet għal leave jew xiri ta’ oġġetti ecc, il-fajls antiki 

qed jgħaddu minn proċess selettiv sabiex jiġu idenifikati biss dawk il-fajls li huma rilevanti.  

 

IT-TAQSIMA TAS-SIGURTÀ 

Din is-Sezzjoni tipprovdi servizz lid-Dipartimenti kollha li jaqgħu taħt il-Ministeru għat-Trasport u l-

Infrastruttura u Proġetti Kapitali, li fiha tinkorpora 77 uffiċjal tas-Sigurtà u 55 Watchmen. Dawn l-

uffiċjala huma mifruxin f’diversi lokalitajiet u binjiet li jaqgħu taħt dan il-Ministeru, fosthom Ta’ Qali, 

Kordin, Pjazza Tritoni, Belt is-Sebħ, il-Ġnien ta’ Santa Lucia, National Flood Relief Project (NFRP) 

fil-Mosta, Distretti ta’ Ħaż-Żebbug, Robba, Lija u Pembroke, l-Imħażen tal-Imrieħel u Mellieħa u 

Nigret Dumps. 

 

Din-is-sezzjoni hija responsabbli mill-ispezzjoni tal-binjiet sabiex iżżomm id-dipartimenti u l-uffiċjali 

siguri, mill-moniteraġġ tal-apparat tas-sorvelljanza u tal-aċċess, li tirraporta irregolarijitajiet, u tassigura 

li l-uffiċjali u l-viżtaturi jsegwu l-protokol u l-proċeduri relatati ma’ aċċess tad-dipartimenti. 
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ID-DIPARTIMENT TAX-XOGĦLIJIET PUBBLIĊI 

Dikjarazzjoni tal-Missjoni 

“Sabiex twassal proġetti li jtejbu l-ambjent għall-benessere tal-pubbliku, fuq livell tal-komunità lokali 

waqt li twettaq l-ippjanar, id-disinn, il-kordinazzjoni u l-implimentazzjoni ta’ proġetti kapitali maġġuri, 

azzjonijiet u miżuri fuq skala reġjonali jew nazzjonali, biex tilħaq sfidi kurrenti u emerġenti ta’ tibdil 

fil-klima, u miri ta’ żvilupp sostenibbli”. 

 

L-għan prinċipali ta’ dan l-uffiċċju huwa li jipprovdi d-direzzjoni maniġerjali u amministrattiva, kif 

ukoll li jkun iċ-ċentru ta’ kordinament u support lill-erba’ Direttorati/Taqsimiet li jiffurmaw id-driegħ 

eżekuttiv tad-Dipartiment, biex jintlaħqu l-oġġettivi msemmija hawn fuq, u li jassisti entitajiet oħra fi 

ħdan il-Ministeru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali, u Ministeri oħra. 

 

Id-Direttorati u Taqsimiet li jaqgħu fi ħdan id-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi huma: 

• Id-Direttorat tad-Disinn tal-Proġetti u l-Inġinerija 

• Id-Direttorat tat-Twettiq tal-Proġetti 

• Id-Direttorat tal-Manifattura u s-Servizzi 

• It-Taqsima Kostali u tal-Ilma tax-Xita 

 

L-UFFIĊĊJU TAD-DIRETTUR ĠENERALI 

L-Uffiċċju tad-Direttur Ġenerali jiġbor fih numru ta’ units/uffiċini speċjalizzati li jipprovdu s-support 

meħtieġ lid-Direttur Ġenerali u lid-Direttorati/Taqsimiet li jaqgħu taħtu. 

Il-Unit għar-Riċerka u l-Ippjanar 

Trasformazzjoni tad-Dipartiment b’miri għall-Iżvilupp Sostenibbli u t-Tibdil fil-Klima 

Dan il-Unit żviluppa viżjoni strateġika għat-trasformazzjoni tad-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi u 

nieda miri ġodda biex tingħata direzzjoni lejn l-Iżvilupp Sostenibbli u tittieħed azzjoni biex naddattaw 

aħjar għat-tibdil fil-klima. Il-Unit ħejja dokument konsultattiv biex jipprovdi l-bażi ta’ qafas b’miri 

maqbula li lejhom id-Dipartiment għandu jimxi. Minn hemm inbeda l-proċess ta’ analiżi tas-sitwazzjoni 

u l-kapaċità preżenti, bi tfassil ta’ proposti għar-riformi meħtieġa biex il-ħidma tal-erba’ 

Direttorati/Taqsimiet Eżekuttivi twassal għal riżultati aktar sostenibbli, sew jekk dan ikun permezz ta’ 

servizzi offruti jew proġetti ddisinjati u mwettqa minnhom. 

 

Proġett ta’ Riċerka għall-użu tar-Remote Sensing għall-monitoraġġ ta’ tibdiliet fil-kosta 

Tkompliet issir kollaborazzjoni mal-Università ta’ Malta biex tfasslet proposta dettaljata, bl-

involviment ta’ tim ta’ riċerka mill-Italia (UNIMORE-CNR). Dan wassal għal studju u żvilupp fit-

teknoloġija għall-użu tal-informazzjoni miġbura permezz tas-satellita Sentinel, liema informazzjoni 

tista’ imbagħad tiġi applikata għall-moniteraġġ u l-immaniġġjar tal-kosta b’mod regolari. Il-proposti 
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ġew sottomessi lill-MCST għall-fondi taħt l-iSpace Research Fund f’Mejju tal-2020. Il-proġett ġie 

magħżul u ser jingħata €150,000 minn dan il-fond, fuq medda ta’ għoxrin xahar. Il-proġett inbeda 

f’Settembru tal-2020 u ser jispiċċa fis-sena 2022, b’kollaborazzjoni bejn dan il-Unit u d-Dipartiment 

tal-Komunikazzjoni u l-Inġinerija tal-Kompjuters tal-Università ta’ Malta. 

 

Għarfien tar-riskji għas-saħħa tal-bniedem mill-erożjoni kostali 

Tkompliet ir-rutina ta’ spezzjonijiet taż-żoni tal-għawm fix-xtut bil-blat li huma l-aktar riskjużi għall-

pubbliku. Dawn ġew identifikati u saru diversi spezzjonijiet fuq madwar ħamsa u għoxrin żona li huma 

l-aktar frekwentati mill-pubbliku għal skopijiet ta’ rikreazzjoni, fosthom:  

• Fit-Tramuntana ta’ Malta: Anchor Bay, Għajn Tuffieħa (Mixquqa u Golden Sands), Paradise Bay, 

żona ta’ San Pawl il-Baħar li tinkludu partijiet mill-kosta magħrufa bħala Tal-Għażżelin, Buġibba, 

tal-Veċċa, Tax-Xamà, il-Fekruna, il-Mistra u Selmun, u anke l-Mellieħa (l-Imġiebaħ),  

• Fin-Nofsinhar ta’ Malta: f’Wied il-Għajn, il-Bajja ta’ San Tumas u bajjiet fiż-żona ta’ Marsaxlokk 

bħal St. Peter’s Pool, Kalanka, Xrobb l-Għaġin u Il-Ħofriet, kif ukoll Għar Lapsi.  

 

Saret koordinazzjoni interna biex fejn fuq dawn is-siti kienu twaħħlu numru ta’ tabelli li javżaw bir-

riskji għas-sigurtà tal-pubbliku minn xi blat li jista’ jaqa’, sezzjoni oħra tad-Dipartiment għamlet il-

manutenzjoni meħtieġa. B’hekk ġie assigurat li t-tabelli kienu għadhom imwaħħla fuq il-post u li kienu 

jinsabu f’kundizzjoni tajba. Fejn kien hemm ħsarat saru tabelli ġodda qabel is-sajf. Komplew jinżammu 

rekords ta’ fejn instabu l-ħsarat u saru t-tiswijiet fuq sistema ta’ GIS. 

 

Proġetti u studji għall-ħarsien mir-riskji tal-erożjoni kostali 

Tkompla xogħol ta’ studju u riċerka biex tiġi fformulata metodoloġija xjentifika għall-assessjar ta’ 

riskju mill-erożjoni tal-kosta. Beda jintuża l-ewwel abbozz ta’ dan il-qafas għal evalwazzjoni aktar 

metodika u xjentifika tal-problemi ta’ Għar Lapsi. Tkompliet l-analiżi u ġiet studjata l-ġeomorfoloġija 

tal-inħawi fejn l-aktar hemm riskji minħabba li jiffrekwentaw in-nies. Ġew identifikati fuq mappa il-

postijiet imsemmija aktar ‘il fuq fejn hemm prijorità għall-interventi u l-miżuri meħtieġa, fuq bażi ta’ 

dan il-metodu ta’ assessjar tar-riskji. 

 

Proposta ambizzjuża għat-Tħejjija ta’ Strateġija Nazzjonali għall-Protezzjoni mir-Riskji tal-

Kosta u tal-Klima 

Saret riċerka adegwata biex tħejjiet proposta pjuttost dettaljata li setgħet tiġi sottomessa għall-fondi tal-

UE, biex jingħataw il-finanzi għat-tħejjija ta’ Strateġija Nazzjonali. Dan ġie sottomess f’Ottubru, u wara 

li saret evalwazzjoni minn fost madwar 700 proġett ieħor, din il-proposta ntlaqgħet u għaddiet mill-

ewwel fażi tal-għażla b’mod pożittiv. Dan il-proġett ser ikun immexxi minn dan il-Unit bi sħubija mal-

Awtorità tat-Turiżmu, u bl-appoġġ ta’ bosta entitajiet oħra.  
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L-Uffiċċju Legali 

Dan l-uffiċċju ta l-assistenza lill-Ministeru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali, lid-

Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi kif ukoll lid-Direttorati rispettivi li jaqgħu taħthom fi drafting u 

vetting ta’ kuntratti, tħejjija ta’ laqgħat konsultattivi mal-kuntratturi, debituri jew ħaddiema oħra tal-

gvern kif ukoll laqgħat biex jintlaħaq out of court settlement. Matul l-2020, dan l-uffiċċju assista wkoll 

lir-Records and Archives Section billi vvettja b’mod legali talbiet għal informazzjoni. 

 

Apparti minn hekk, dan l-uffiċċju rrappreżenta lid-Dipartiment u l-Ministeru f’kawzi quddiem il-fora 

meħtieġa. L-uffiċċju Legali bħalissa għaddej b’madwar erbgħa u għoxrin (24) kawża quddiem il-Qorti 

filwaqt li ġew ippreżentati madwar tmenin (80) att legali li b’riżultat ta’ dan id-Dipartiment u d-

Direttorati li jaqgħu taħtu rkupraw diversi somom dovuti lilhom. Dawn jinkludu ħlasijiet pendenti ta’ 

xogħlijiet, multi amministrativi, rifużjonijiet ta’ ħlasijiet żejda, eċċ. 

 

Il-Unit tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol (OHSU) 

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

Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali. Matul l-2020 saru madwar mitt (100) spezzjoni fuq diversi 

lantijiet u postijiet tax-xogħol. Ma’ kull spezzjoni li ssir, jiġi maħruġ rapport fejn jiġu indikati 

x’nuqqasijiet instabu kif ukoll l-azzjonijiet li għandhom jittieħdu. Is-sezzjoni laqgħet aktar minn mitejn 

telefonata u talba għas-sapport u għajnuna. It-tali talbiet ikunu varji u jinkludu suġġetti bħal storbju, 

umdità, trabijiet, dħaħen, xogħol fil-għoli u lbies ta’ protezzjoni.  

 

Is-sezzjoni pprovdiet ukoll dawn is-servizzi fost l-oħrajn: 

• Ħruġ ta’ informazzjoni dwar saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol, permezz ta’ tqegħid ta’ 

posters informattivi f’postijiet strateġiċi kif ukoll it-tqassim ta’ informazzjoni permezz tal-posta 

elettronika 

• Investigazzjoni ta’ aċċidenti jew sitwazzjonijiet meqjusa ta’ riskju serju u rapporti li jinkludu 

l-azzjonijiet li għandhom jittieħdu 

• Evalwazzjoni tar-riskju 

• Monitoraġġ u rapporti ta’ xogħlijiet mill-att ta’ saħħa u sigurtà 

• Pjanijiet ta’ mitigazzjoni u miżuri għall-Covid-19. Kordinazzjoni mad-Dipartiment tal-

Protezzjoni Ċivili fejn kien hemm każi pożittivi ta’ Covid-19 sabiex jiġi iffumugat il-post 

• Xprunar biex jinxtraw affarijiet ta’ ħtieġa għal waqt il-pandemija fosthom: sanitizers u 

dispensers, surface disinfectants, wipes għal ġewwa l-vetturi u diversi maskri għall-ħaddiema 

• Kordinazzjoni biex jitwaħħlu u jiġu attivati tliet AEDs (Automated External Defibrillators) 

f’binjiet li jaqgħu taħt il-Ministeru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali 
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• Saru numru ta’ sejħiet għall-offerti, evalwazzjoni u ġestjoni marbuta mas-saħħa u s-sigurtà 

bħalma huma lbies u apparat protettiv, u kontroll ta’ insetti fost l-oħrajn. 

 

Taħriġ għall-Ħaddiema 

B’kollaborazzjoni mal-Jobs Plus, l-OHSU organizzat kors tal-ewwel għajnuna fi Project House. 

Ħmistax-il persuna kkwalifikaw bħala First Aiders u ntbagħtilhom ċertifikat validu għal tliet snin mill-

Jobs Plus. Ġiet organizzata sessjoni ta’ taħriġ rigward l-evalwazzjoni tar-riskju fuq il-post tax-xogħol 

li għaliha attendew madwar ħmistax-il ħaddiem. 

 

Il-Unit għall-Kontroll tal-Kwalità  

Matul is-sena 2020 din is-sezzjoni ħadet ħsieb biex tikkoordina l-ġbir ta’ erbgħa u disgħin (94) kampjun 

tal-materjal tal-kostruzzjoni li jintuża fuq il-proġetti mwettqa mid-Dipartiment. Ittieħdu għadd ta’ 

kampjuni tal-konkos frisk u kampjuni tal-pavimentar u paving blocks li wara ġew ittestjati f’laboratorju 

privat. 

 

Il-Unit tal-Komunikazzjoni 

Ir-rwol prinċipali tat-Taqsima tal-Komunikazzjoni huwa li jwassal firxa wiesgħa ta’ informazzjoni dwar 

il-ħidma tad-Dipartimenti, id-Direttorati, it-Taqsimiet u l-Entitatjiet kollha li jaqgħu fi ħdan id-

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

 

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

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

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

kif ukoll filmati u ritratti ta’ kif kienu l-inħawi/il-bini qabel ma beda l-proġett, waqt l-iżvilupp u wara 

t-tlestija tal-proġett. Dawn il-filmati u ritratti jinżammu għall-arkivju u bħala riferenza, kif ukoll jiġu 

editjati ħalli jkunu jistgħu jintwerew fuq programmi tat-televiżjoni u mtellgħin fuq websites u midja 

soċjali. 

 

It-tagħrif li jinġabar jiġi organizzat biex ikun jista’ jitwassal lill-pubbliku in ġeneral permezz tal-mezzi 

tax-xandir. Dan kemm permezz tat-televiżjoni kif ukoll permezz tar-radju. Dan isir billi l-Uffiċjal għall-

Informazzjoni minn din it-Taqsima matul il-ġimgħa jattendi b’mod regolari fuq numru ta’ stazzjonijiet 

tar-radju u t-televiżjoni sabiex jagħti informazzjoni dwar id-diversi proġetti li jkunu għaddejjin. Filwaqt 

li tkun qed issir l-ispjegazzjoni, it-telespetatturi jkun jistgħu jsewgu wkoll il-filmati dwar il-proġetti 

rispettivi. Barra minn dan, l-uffiċjal iwieġeb għat-telefonati tas-semmiegħa u t-telespettaturi filwaqt li 

sussegwentement jgħaddi l-ilmenti u r-rakkomandazzjonijiet lit-taqsimiet tal-Customer Care tal-

entitatijiet responsabbli.  
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Matul din is-sena ġie mixtri drone biex ikun jista’ jintuża mill-Unit. L-arkivji tat-taqsima qed jiġu wkoll 

imtellgħa fuq One Drive biex ikunu aktar siguri u fl-istess ħin aċċessibli. Għaddej ukoll il-proċess biex 

id-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi jkun preżenti fuq il-midja soċjali. 

 

ID-DIRETTORAT TAD-DISINN TAL-PROĠETTI U L-INĠINERIJA 

Matul l-2020, id-Direttorat tad-Disinn tal-Proġetti u l-Inġinerija żamm ir-responsabbiltà li kellu għad-

disinn ta’ proġetti għan-nom tad-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi, kemm f’dawk li huma proġetti 

finanzjati mill-Ministeru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali kif ukoll proġetti iffinanzjati 

minn Ministeri u Dipartimenti oħra. 

 

Il-proġetti prinċipali tal-Ministeru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali kienu dawk ta’ tisbiħ, 

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

diversi proġetti ta’ tisbiħ ta’ pjazez, ġonna fil-qalba tal-komunitajiet fosthom, l-ikbar proġett, dak tat-

tisbiħ tal-Park Nazzjonali f’Ta’ Qali. Dawk ta’ Ministeri oħra kienu jinkludu tranġar ta’ uffiċini ta’ 

Ministeri u Dipartimenti oħra kif ukoll Ambaxxati ta’ Malta f’pajjiżi barranin. 

 

Id-Direttorat jikkonsisti f’diversi sezzjonijiet: 

• Unit għad-Disinn Arkitettoniku u Strutturali li jinkorpora l-periti u d-Drawing Office  

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

• Land Survey Unit responsabbli għall-kejl ta’ artijiet 

 

Proġetti għan-nom tal-Ministeru għat-Transport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali  

Xogħlijiet li tlestew: 

Il-Furjana: Tranġar tal-uffiċini tal-MTIP f’Block B 

Dan kien jinvolvi t-tibdil tal-kmamar tal-banju fl-uffiċini tal-Ministeru f’Block B, filwaqt li x-xogħol 

sar mill-ħaddiema tal-PWD. Saret l-art bil-parquet filwaqt li nbidlet l-għamara fl-istess uffiċini. Ix-

xogħol inbeda u tlesta matul l-2020. 

 

Il-Furjana: Tranġar tal-Press Room tal-MTIP f’Block B 

Dan kien jinvolvi l-irranġar tal-Press Room tal-Ministeru f’Block B bl-installazzjoni ta’ apparat awdjo-

viżiv bl-aħħar teknoloġija u xogħol biex jaġġorna d-dehra għaż-żminijiet tal-lum. Ix-xogħol tlesta fl-

ewwel xhur tal-2020. 

 

Il-Kalkara: Tranġar tal-Kalkara Tennis Club f’Rinella  

Dan kien jikkonsisti f’tiswijiet fit-tennis court u l-clubhouse tar-Kalkara Tennis Club f’Rinella. Ix-

xogħljiet kienu jinvolvu l-bini mill-ġdid tal-istruttura tal-konkos taħt it-tennis court, il-bini ta’ stand 
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għall-ispettaturi b’żewġ livelli man-naħa tal-faċċata tal-clubhouse waqt li ingħata wiċċ ġdid għat-tennis 

court bl-asfalt. Twaħħal fence ġdid madwar il-court u saru tliet xatbiet ġodda. Sar ukoll xogħol ta’ tisbiħ 

fil-bitħa interna tal-clubhouse. Ix-xogħol kien inbeda lejn l-aħħar tal-2019 u tlesta matul l-2020. 

 

San Ġiljan: Tiswijiet strutturali taħt il-promenade quddiem il-Knisja tal-Karmnu, l-Balluta 

Dan kien jikkonsisti f’tiswijiet fl-istruttura li fuqha tgħaddi l-promenade tal-Balluta li kienet saritilha 

ħsara bil-baħar u l-maltemp, inkluż tqegħid ta’ water proofing membrane, xogħlijiet ta’ pavimentar kif 

ukoll it-tibdil tad-dawl u tal-poġġaman. Dan ix-xogħol kien inbeda matul l-2019 u tlesta fil-bidu tal-

2020. 

 

Is-Siġġiewi: Tisħiħ/ tiswija tal-ħajt li jdawwar il-ground tal-football f’Wied Ħesri 

Dan kien jikkonsisti fil-bdil/tiswija tal-ħajt li jdawwar il-ground tal-futbol fiż-żona magħrufa bħala 

Wied Ħesri. Miegħu sar ukoll tiswijiet u t-tibdiliet ta’ partijiet mill-fencing li jdawwar l-istess ground 

li wkoll tlesta matul is-sena. Ix-xogħol kien inbeda lejn l-aħħar tal-2019 u tlesta matul l-2020. 

 

Xogħlijiet li nbdew jew tkomplew: 

Ħ’Attard: Bini ta’ żona għall-kunċerti fil-Park Nazzjonali f’Ta’ Qali 

L-ikbar u l-iktar proġett ambizzjuż li tkompla matul is-sena kien dak tal-estensjoni u r-riġenerazzjoni 

tal-Park Nazzjonali f’Ta’ Qali. L-ewwel żona li fuqha nbeda x-xogħol matul l-2020 kien dak tal-bini 

ta’ żona għall-kunċerti fuq is-sit tal-ex-fabbrika tal-prodotti tal-konkos u t-trasformazzjoni tagħha f’art 

bit-turf u faċilitajiet biex jospitaw avvenimenti awdjo-viżivi u folol kbar.  

 

Dawn jinkludu palk fejn isiru l-kunċerti, diversi toilets, ħwienet żgħar għall-bejgħ ta’ ikel, xorb u 

affarijiet oħra, klinika u uffiċċju. Ser jinkludu wkoll ġibjuni biex jiġu użati għat-tisqija tat-turf li ser 

jintuża biex jiksi l-ispazju li jista’ jospita madwar 20,000 ruħ. Meta dan l-ispazju ma jkunx qed jintuża 

għall-kunċerti, jista’ jintuża bħala recreational/picnic area għall-kumplament tas-sena u l-aċċess għall-

pubbliku għal din iż-żona ser ikun ristrett biss matul is-sajf li hu l-iktar żmien li matulu mistenni li 

jintuża għal avvenimenti ta’ ċertu kobor, waqt li jistgħu isiru xi avvenimenti iżgħar ukoll matul l-

istaġuni l-oħra. Matul l-2020 tħejjew il-pjanti rispettivi u ntalab il-permess tal-iżvilupp lill-Awtorità tal-

Ippjanar. Sussegwentament ħarġet u ngħatat is-sejħa għall-offerti Design and Build. L-ewwel xogħljiet 

inbdew lejn l-aħħar tal-2020 u hu mistenni li dawn jitlestew lejn l-aħħar tal-2021. 

 

Ħad-Dingli: Bini ta’ ġnien pubbliku u parkeġġ għall-karozzi fi Triq il-Mediterran 

Dan jikkonsisti fil-bini ta’ ġnien pubbliku u parkeġġ għall-karozzi fuq medda ta’ art abbandunata ta’ 

madwar 2,000 metru kwadru maġenb il-grawnd tal-futbol ta’ Dingli Swallows. Ix-xogħol kien inbeda 

matul l-2019 u sal-aħħar tas-sena, il-ġibjun u s-servizzi kollha ta’ taħt l-art kienu lesti. Il-proġett tkompla 

matul l-2020 iżda wara li l-kuntrattur waqa’ lura fix-xogħol, kellu jiġi terminat il-kuntratt biex ħarġet 
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sejħa mill-ġdid għat-tlestija tal-kumplamemt tax-xogħljiet. Din ingħatat lejn l-aħħar tas-sena u x-xogħol 

mistenni li jitlesta fl-ewwel parti tal-2021. 

 

Il-Furjana: Tranġar tal-uffiċini tad-Direttorat għat-Twettiq tal-Proġetti (PID) fi Project House 

Dan jikkonsisti f’xogħol ta’ tranġar tal-uffiċini tad-Direttorat għat-Twettiq tal-Proġetti (PID) fi Project 

House biex dawn jiġu konformi mal-liġijiet dwar is-sigurtà min-nirien. Dawn kienu jikkonsistu 

f’sistema ġdida ta’ dawl, żebgħa tal-ħitan, installazzjoni ta’ diviżorji ġodda tal-gypsum u twaħħil ta’ 

laminated parquet flooring b’finitura kulur l-injam fuq il-madum eżistenti. Saru wkoll suffetti tal-

mineral fibre u twaħħlet sistema ta’ fire detection. Ix-xogħol, li sar mill-ħaddiema tad-Dipartiment 

inbeda lejn l-aħħar tal-2020 u għandu jitlesta fil-bidu tal-2021. 

 

Ħal Qormi: Tranġar tal-Librerija Reġjonali fil-Kulleġġ ta’ San Injazju. 

Il-proġett jikkonsisti fl-irranġar tal-librerija reġjonali fil-Kulleġġ ta’ San Injazju, f’Ħal Qormi biex tkun 

iktar addattata għall-ħtiġijiet tal-lum, fosthom tibdil strutturali biex jiġi akkomodat aħjar it-tqassim tal-

librerija, il-bini ta’ ħitan diviżorji biex isiru toilets kif ukoll kamra tal-ikel biex tintuża mill-ħaddiema 

tal-librerija.  

 

Ix-xogħlijiet jinkludu wkoll tqattigħ ta’ blat biex titbaxxa parti mil-librerija li ser isservi ta’ spazju għall-

kompjuters aċċessibbli minn persuni bi bżonnijiet speċjali u t-tħaffir fil-blat għall-bini ta’ fossa taħt l-

art għad-dranaġġ, inkluż sistema ta’ pajpijiet ġodda kif ukoll bdil ta’ katusi taċ-ċaqquf għal oħrajn tal-

plastik. Xogħlijiet oħra huma sistema ġdida tal-ilma, kisi ta’ ħitan bil-ġibs, tqegħid ta’ madum ġdid, 

suffett biex jinħbew is-servizzi, ħitan tal-gypsum li jifilħu għall-umdità kif ukoll installazzjoni ta’ bibien 

tal-aluminju u ħġieġ. Dawn ix-xogħlijiet inbdew mill-ħaddiema tad-Dipartiment matul l-2020 filwaqt 

li nħarġet sejħa għall-offerti biex l-installazzjoni l-ġdida tad-dawl, l-arja kkundizzjonata u s-sistema tal-

fire detection isiru mill-ħaddiema tal-kuntrattur. Dan ix-xogħol mistenni jitlesta fl-ewwel parti tal-2021. 

 

Ir-Rabat: Xogħol ta’ landscaping fi Triq tat-Tabija/Triq Għeriexem  

Dan ix-xogħol jinvolvi l-ħolqien ta’ promenade fejn wieħed jista’ jippassiġġa u jgawdi l-veduta fis-

sigurtà. Għalhekk tħejjew disinji dettaljati biex jinbena dan il-promenade fi Triq tat-Tabija u Triq 

Għeriexem u dan kien jinkludi l-bini mill-ġdid tat-toroq, servizzi infrastrutturali ta’ taħt l-art, 

pavimentar tal-bankini, sistema ta’ street lighting u installazzjoni ta’ għamara tat-triq. Inkiseb il-

permess tal-Awtorità tal-Ippjanar u tħejjiet, inħarġet u ngħatat is-sejħa għall-offerti. Kien deċiż li x-

xogħol isir taħt it-tmexxja u superviżjoni ta’ Infrastructure Malta u d-Direttorat ma baqax involut fil-

proġett fil-fażi tal-implimentazzjoni. 
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Ir-Rabat: Tisbiħ ta’ Ġnien Għar Barka  

Dal-proġett jikkonsisti fi tqassim mill-ġdid ta’ dan il-ġnien fi tliet livelli li fihom spazji għal-logħob tat-

tfal, struttura biex tagħti d-dell kif ukoll rampi u turġien li jgħaqqdu l-livelli differenti. Il-pavimentar 

tal-ġnien hu tal-qawwi filwaqt li r-rampi u t-turġien huma miksija bil-granit. Il-ġnien fih bankijiet, 

kontenituri għar-rimi tal-iskart u arbli tad-dawl ġodda. Il-ġnien huwa mgħammar b’sistemi ġodda ta’ 

dawl u għall-irrigazzjoni. Xi wħud mis-siġar ġew traslokati. Barra minn hekk, ser jitħawlu xtieli mad-

dawra kollha tal-ġnien. Intalab u inħareġ il-permess tal-Awtorità tal-Ippjanar waqt li tħejjiet, inħarġet u 

ingħatat is-sejħa għall-offerti biex isir ix-xogħol tal-pavimentar, għamara u servizzi. Sadanittant, ix-

xogħol ta’ twaqqigħ, skavar, il-bini tal-ħitan u t-tqegħid tas-sodod tal-konkos sar mill-ħaddiema tad-

Dipartiment għat-Twettiq tal-Proġetti fl-aħħar xhur tal-2020. Il-kuntrattur beda jqiegħed il-pavimentar 

kif ukoll ir-rubber matting, l-istrutturi għall-logħob tat-tfal u l-arbli tad-dawl. Hu ppjanat li l-

kumplament tax-xogħol jitlesta fil-bidu tal-2021. 

 

Il-Belt Valletta: Tranġar ta’ maħżen f’Xatt il-Barriera biex jintuża mill-klabb tar-Regatta ta’ 

Birżebbuġa 

Dal-proġett jinvolvi r-restawr ta’ maħżen storiku ta’ żmien il-Granmastru Pinto f’Xatt il-Barriera, il-

Belt biex mill-użu antik ta’ cold room ikun jista’ jintuża bħala ċ-ċentru tal-Klabb tar-Regatta ta’ 

Birżebbuġa. Tħejjew il-pjanti u nkiseb il-permess tal-Awtorità tal-Ippjanar. Ix-xogħol ta’ tranġar sar 

mill-ħaddiema tad-Dipartiment għat-Twettiq tal-Proġetti waqt li għax-xogħol ta’ restawr, tħejjiet, 

inħarġet u ngħatat sejħa għall-offerti lejn l-aħħar tal-2020, bix-xogħol mistenni li jinbeda fil-bidu tal-

2021. Sadanittant ser titħejja, tinħareġ u tingħata sejħa għall-offerti separata biex jinbena sular 

intermedju tal-ħadid fl-istess binja u x-xogħol mistenni jsir fit-tieni parti tal-2021. 

 

 

Ix-Xgħajra: Bini ta’ Nursery/Changing rooms għal Xgħajra Tornados Football club 

Dan jikkonsisti fil-bini ta’ ħajt ta’ lqugħ (retaining wall) madwar pitch tal-5-a-side football u t-twaqqigħ 

ta’ kmamar eżistenti biex flokhom inbnew in-Nursery/Changing rooms viċin tal-ground tal-football 

użat mix-Xgħajra Tornados football club. Ix-xogħol strutturali nbeda mill-ħaddiema tal-Direttorat għat-

Twettiq tal-Proġetti matul l-2019 u tlesta fit-tieni parti tal-2020. Sadanittant matul l-2020 ukoll, tħejjiet, 

inħarġet u ngħatat sejħa għall-offerti għax-xogħol ta’ finishing u installazzjoni ta’ servizzi. Dan ix-

xogħol inbeda fl-aħħar xhur tal-2020 u hu mistenni li jitlesta fl-ewwel xhur tal-2021. 

 

Xogħlijiet li għad iridu jinbdew: 

Ħ’Attard: Tisbiħ u estensjoni tal-Ġnien Formali fil-Park Nazzjonali f’Ta’ Qali 

Dan ser jinvolvi x-xogħol ta’ tisbiħ u l-estensjoni tal-ġnien formali eżistenti li kien oriġinarjament 

imfassal mill-Perit Joseph M. Spiteri (1934-2013). L-enfasi ser issir fuq l-assi u s-simetrija tal-proġett 

oriġinali u x-xogħol ser jinkludi wkoll it-tneħħija ta’ diversi estensjonijiet li saru matul is-snin kif ukoll 
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xogħol ta’ landscaping. Ser jiġu provduti wkoll faċiliatjiet bħal gabbani għall-ikel u xorb waqt li t-

Teatru Grieg eżistenti ser jiġi restawrat b’tali mod li tiġi aċċennata l-ġeometrija tiegħu. Għalhekk saret 

applikazzjoni għall-permess lill-Awtorità tal-Ippjanar filwaqt li ngħatat l-offerta biex isir l-istess xogħol 

li mistenni jinbeda fl-ewwel xhur tal-2021. Sadanittant tħejjijiet u nħarġet sejħa oħra għall-offerti għal 

xogħol ta’ irrigazzjoni u landscaping li mistennija li tingħata fil-bidu tal-2021. 

 

Ħ’Attard: Formazzjoni ta’ camping site, parkeġġ u cycling & jogging tracks fil-Park Nazzjonali 

f’Ta’ Qali 

Dan ser jinvolvi l-formazzjoni ta’ sit għall-ikkampjar u tranġar tal-parkeġġi eżistenti għall-karozzi. Ser 

jinkludi l-bini ta’ looped jogging and cycling tracks b’tul ta’ madwar erba’ kilometri kull waħda. Matul 

is-sena tħejjew il-pjanti u saret applikazzjoni lill-Awtorità tal-Ippjanar filwaqt li s-sejħa għall-offerti 

biex isir ix-xogħol mistennija li titħejja u tinħareġ fl-ewwel parti tal-2021. 

 

Ħ’Attard: Bini ta’ parkeġġ u bike park track fil-Park Nazzjonali f’Ta’ Qali 

Dan ser jinvolvi t-tneħħija u rilokazzjoni ta’ Nissen ħuts ta’ żmien l-Ingliżi. Flimkien ma’ dawn ix-

xogħlijiet ser isir l-iskavar tas-sit biex jinbena parkeġġ ta’ żewġ sulari taħt l-art għall-użu tal-viżitaturi 

tal-Park Nazzjonali, tal-Istadium Nazzjonali, tal-paviljun tal-basketball, tal-Mużew tal-Avjazzjoni u 

għall-area tal-kunċerti. Fuq is-saqaf tiegħu ser isir ukoll Bike Park waqt li l-ilma tax-xita ser jiġi 

mwassal lejn il-ġibjun li qed jinbena taħt iż-żona tal-kunċerti. Matul l-2020 tħejjew il-pjanti u saret 

applikazzjoni għall-permess lill-Awtorità tal-Ippjanar. Tħejjiet u nħarġet is-sejħa għall-offerti biex 

jitneħħew u jiġu rilokati in-Nissen huts u jiġi skavat is-sit. Fl-ewwel xhur tal-2021 għandha titħejja, 

tinħareġ u tingħata s-sejħa għall-offerti biex jinbena l-bini tal-parkeġġ u x-xogħol mistenni li jinbeda 

fit-tieni nofs tal-2021. 

 

Ħ’Attard: Tranġar tas-Suq tal-Bdiewa (Farmers’ Market) fil-Park Nazzjonali f’Ta’ Qali 

Dan il-proġett ser jinvolvi l-bini ta’ struttura tal-ħadid imsaqqfa b’elementi ta’ pre-cast concrete biex 

tagħti kenn mix-xita u mix-xemx lil kull min juża s-Suq tal-Bdiewa flimkien ma’ rijorganizzjoni tal-

ispazju biex joħloq żona iktar sigura għall-familji li jinġabri fl-inħawi. Tfasslu l-pjanti wara li saru 

diversi diskussjonjiet ma’ għaqdiet tal-bdiewa u Pitkalija Ltd (l-organizzazzjoni li tieħu ħsieb is-suq) u 

saret applikazzjoni għall-permess lill-Awtorità tal-Ippjanar. Bdew jitħejjew id-dokumenti biex tinħareġ 

u tingħata s-sejħa għall-offerti għax-xogħlijiet fl-ewwel nofs tal-2021. 

 

Ħ’Attard: Tranġar tal-BOV Adventure Park fil-Park Nazzjonali f’Ta’ Qali 

Dal-proġett ser jinvolvi xogħol ta’ manutenzjoni u upgrading biex jagħti dehra aħjar lill-Park, filwaqt 

li ser jinbidlu ċerti elementi bħalma huma t-training structures li biż-żmien iddeterjoraw u ma baqgħux 

tajbin biex jistgħu jintużaw. Ser isiru wkoll xogħlijiet fuq l-Amenity Building li jinkludi wkoll il-
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kafetterija fosthom xogħol fuq it-terrazin, tibdil ta’ madum, tibdil tas-sistema tad-dranaġġ, 

waterproofing membrane ġdid fuq il-bejt u toilets ġodda fost oħrajn.  

 

Fil-ġnien ser isir xogħol ta’ manutenzjoni u tibdil fuq l-elementi kollha tal-injam bħal gazebos, bridges, 

canopies, eċċ. Ser isir ukoll xogħol fuq il-funtani eżistenti fejn se jiġu mibdulin is-sistemi tal-ilma inkluż 

il-pompi waqt li ser isir xogħol fuq il-passaġġi kif ukoll fuq il-landscaping. Il-play equipment u safety 

tiling ser jinbidlu u flokhom jiġu installati apparat u twapet ġodda li jkunu iktar siguri. Ser jiġu installati 

wkoll sistema ġdida tad-dawl, sistema ta’ Wi-Fi u sistemi ta’ enerġija sostennibli bħalma huma PV 

panels fuq il-bejt tal-Amenity Building u BPV’s fuq il-canopies tal-injam. Għal dan il-għan, tħejjew il-

pjanti u nkiseb il-permess tal-Awtorità tal-Ippjanar. Tħejjiet, inħarġet u ngħatat is-sejħa għall-offerti 

tax-xogħlijiet lejn l-aħħar tal-2020 waqt li nħarġet u waslet biex tingħata s-sejħa għall-bdil tal-play 

equipment. Ser titħejja u tinħareġ sejħa għall-offerti għas-sistema ta’ irrigazzjoni u landscaping. Ix-

xogħol kollu mistenni li jinbeda fl-2021.  

 

Il-Furjana: Miżuri biex titjieb l-Energy Perfomance ta’ Project House  

Dan il-proġett ser isir biex titjieb l-energy performance ta’ Project House. Ix-xogħlijiet jikkonsistu fit-

twaħħil ta’ insulation mal-faċċati tal-binja u ta’ cladding b’ġebel tal-qawwi b’ventilated cavity. L-

aperturi (inkluż l-iskylight) ser jinbidlu biex jsiru double glazed waqt li ser jitqiegħed insulation ukoll 

fuq il-bejt. Ser tiġi installata Building Management System kif ukoll ser isir xi tibdil fis-sistema tal-arja 

kundizzjonata. Tħejjew il-pjanti, saret l-applikazzjoni u nkiseb il-permess tal-Awtorità tal-Ippjanar. 

Tħejjiet, inħarġet u ngħatat is-sejħa għall-offerti biex isir ix-xogħol lejn l-aħħar tal-2020. Dan mistenni 

li jinbeda fil-bidu tal-2021. 

 

Il-Gżira: Tqegħid ta’ pavimentar ġdid fi Triq Manoel De Vilhena 

Dan il-proġett jikkonsisti fil-qlugħ ta’ wiċċ it-triq u t-tqegħid ta’ pavimentar ġdid fi Triq Manoel De 

Vilhena u partijiet mit-toroq ta’ maġenbha biex iċ-ċentru tal-Gżira jiġi parzjalment pedonali. Ix-xogħol 

ċivili ser isir minn kuntrattur imqabbad u mħallas mill-Kunsill Lokali filwaqt li dak tal-pavimentar ser 

isir minn kuntrattur imqabbad u mħallas mid-Dipartiment. Matul l-2020, tħejjew id-dokumenti biex is-

sejħa għall-offerti tinħareġ u tingħata u għalhekk jista’ jinbeda x-xogħol fl-2021. 

 

Il-Kalkara: Tranġar taċ-ċimiterju militari biex jintuża bħala ġnien pubbliku 

Dan ser jinvolvi r-restawr tal-istrutturi u oqbra eżistenti li għalkemm m’għadhomx jintużaw għad-dfin, 

ser jinżammu bħala tifkira tal-użu oriġninali tas-sit. Ser isir pavimentar ġdid, jinbnew toilets u jsir 

xogħol estensiv ta’ lanscaping filwaqt li ser jiġu msewwija u restawrati ħitan. Ġie mfassal belvedere 

biex il-viżitaturi jistgħu jgawdu l-veduta spettakolari tal-Port il-Kbir, Bighi u tal-Belt Valletta. 

Għalhekk matul l-2020 tħejjew il-pjanti u saret l-applikazzjoni għall-permess lill-Awtorità tal-Ippjanar. 
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Tħejjiet u nħarġet is-sejħa għall-offerti u din mistennija li tingħata fil-bidu tal-2021 biex ix-xogħol jista’ 

jinbeda u jitlesta matul is-sena, 

 

L-Imdina: Tranġar tal-playing field fi Triq Mario Galea Testaferrata 

Dan ser jikkonsisti fit-tibdil tal-play equipment u safety tiles fil-playing field eżistenti li tinsab viċin 

tad-daħla prinċipali tal-Imdina. Matul l-2020, tħejjew il-pjanti u saret applikazzjoni għall-permess tal-

Awtorità tal-Ippjanar. Matul l-2021 ser titħejja u tinħareġ sejħa għall-offertti biex ix-xogħol jinbeda 

iktar tard matul is-sena. 

 

L-Imdina: Tiswijiiet fuq Pont Gomorino u t-toroq li jagħtu għalih 

Dan ser jikkonsisti f’tiswijiet biex jiġi eliminat il-periklu fil-poġġaman tal-konkos fil-pont viċin tal-

istazzjon tal-ferrovija l-antika fil-wied li jifred il-belt tal-Imdina minn dik tal-Imtarfa. Matul l-2020 

inkiseb il-permess tal-ERA biex titneħħa l-veġetazzjoni biex il-pont ikun jista’ jiġi spezzjonat aħjar u 

seta’ jiġi determinat x’inhu l-aħjar rimedju. Tħejjew il-pjanti u saret applikazzjoni lill-Awtorità tal-

Ippjanar. Fl-ewwel xhur tal-2021 ser titħejja, tinħareġ u tingħata s-sejħa għall-offerti biex ix-xogħol 

ikun jista’ jinbeda fit-tieni parti tas-sena. 

 

L-Imsida: Bini ta’ parkeġġ flok is-soakaway reservoir eżistenti fi Triq il-Wied, L-Imsida 

Dan ser jikkonsisti fil-bini ta’ parkeġġ miftuħ fi-żona ta’ madwar 1,700 metru kwadru li kienet tintuża 

bħala soakaway resevoir fil-parti t’isfel ta’ Triq il-Wied, L-Imsida. Matul l-2020, tħejjew il-pjanti u 

saret l-applikazzjoni lill-Awtorità tal-Ippjanar. Fl-ewwel xhur tal-2021 ser titħejja, tinħareġ u tingħata 

s-sejħa għall-offerti biex ix-xogħol ikun jista’ jinbeda fit-tieni parti tas-sena. 

 

Ir-Rabat: Tranġar ta’ Triq Doni 

Dan ser jikkonsisti fil-qlugħ tal-wiċċ tat-triq eżistenti biex minfloku jsir pavimentar attraenti li iktar 

jixraq lil din il-parti pittoreska u antika tal-belt. Tħejjew il-pjanti u saret applikazzjoni għall-permess 

lill-Awtorità tal-Ippjanar. Matul l-2021 ser titħejja, tinħareġ u tingħata sejħa għall-offertti biex ix-

xogħol jinbeda iktar tard matul is-sena. 

 

Tas-Sliema: Tisbiħ ta’ Pjazza Tal-Lunzjata 

Dan ser jikkonsisti f’xogħol ta’ tisbiħ fi Pjazza tal-Lunjzata f’Tas-Sliema fuq medda ta’ madwar 880 

metru kwadru. Dan ser jinvolvi l-qlugħ tal-wiċċ tat-triq eżistenti biex floku jitqiegħed pavimentar 

attraenti li jinkludi l-użu ta’ Porfido u Pietra di Modica. Tħejjew il-pjanti u saret applikazzjoni għall-

permess lill-Awtorità tal-Ippjanar wara konsultazzjoni mal-Kunsill Lokali ta’ Tas-Sliema. Matul l-2021 

ser titħejja u tinħareġ sejħa għall-offerti biex ix-xogħol jinbeda iktar tard matul is-sena. 
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Proġetti għal Dipartimenti u Ministeri oħra: 

 

Xogħlijiet li tlestew 

Birżebbuġa: Bini ta’ kennels u faċililitajiet relatati għas-sezzjoni tal-klieb mħarrġa fix-xamm fid-

Dipartiment tad-Dwana, Ħal-Far (MFE) 

Dan il-proġett kellu l-għan li jaqdi l-ħtiġijiet tas-sezzjoni l-ġdida tal-klieb tad-Dipartiment tad-Dwana. 

Dan ix-xogħol kien inbeda fl-2019 wara li kien inkiseb il-permess tal-Awtorità tal-Ippjanar u tħejjiet, 

inħarġet u ngħatat is-sejħa għall-offerti u tlesta fl-ewwel xhur tal-2020.  

 

Il-Furjana: Tranġar ta’ bini biex jintuża bħala l-librerija tal-IPS (OPM) 

Dan kien jikkonsisti fl-irrarnġar ta’ parti mill-bini tal-Institute for Public Services (IPS) fuq is-sur ta’ 

San Bastjan fi Triq Sa Maison biex jintuża bħala librerija. Matul l-2019 kienu tħejjew il-pjanti filwaqt 

li tħejjiet, inħarġet u ngħatat sejħa għall-offerti fl-ewwel xhur tal-2020. Ix-xogħol kien jinkludi 

alterazzjonjiet, installazzjoni ta’ toilets u servizzi ġodda, soffitti, sistema ġdida ta’ arja kundizzjonata u 

l-installazzjoni tal-għamara. Dawn ix-xogħlijiet tlestew fl-aħħar xhur tal-2020. 

 

Tuneż (it-Tuneżija): Tranġar tal-Ambaxxata ta’ Malta f’Tuneż (MFEA) 

Dan kien jikkonsisti fl-irranġar tal-uffiċċju tal-Ambaxxata ta’ Malta f’Tuneż biex tingħata dehra 

attrajenti u alterazzjonijiet biex din tkun tista’ taqdi aħjar il-funzjonijiet tagħha. Ix-xogħol kien 

jikkonsisti f’reception ġdida, soffitti, madum tal-art, servizzi, bibien u miżuri biex tissaħħaħ is-sigurtà 

tal-post. Tħejjiet, inħarġet u ngħatat sejħa għall-offerti u x-xogħljiet inbdew u tlestew matul l-2020, iżda 

minħabba r-restrizzjonjiet fuq l-ivvjaġġar konnessi mal-Covid-19 ma setgħux isiru spezzjonijiet biex 

jiġi sorveljat ix-xogħol u l-komunikazzjoni mal-kuntratur kellha ssir b’mod virtwali. 

 

Xogħlijiet li nbdew jew tkomplew 

Accra (il-Ghana): Kummissjoni Għolja ta’ Malta fil-Ghana (MFEA) 

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ iddeċieda li jiftaħ Kummissjoni 

Għolja ġdida fil-Ghana. Il-pjanti kienu tlestew fl-2019 filwaqt li tħejjiet, inħarġet u ngħatat sejħa għall-

offerti għax-xogħljiet li kienu jinkludu alterazzjonijiet, finishes, għamara, kmamar tal-banju, reception 

u servizzi. Ix-xogħljiet inbdew matul l-2020 iżda minħabba r-restrizzjonjiet fuq l-ivvjaġġar konnessi 

mal-Covid-19 ma setgħux isiru spezzjonijiet biex jiġi sorveljat ix-xogħol u l-komunikazzjoni mal-

kuntratur kellha ssir b’mod virtwali. Ħafna mix-xogħol tlesta sal-aħħar tal-2020 u hu ppjanat li l-

kunplament tax-xogħol jitlesta fil-bidu tal-2021. 

 

Birżebbuġa: Tiswijiet fil-Groupage Bond Facility tad-Dipartiment tad-Dwana, Ħal Far (MFE) 

Dan il-proġett jikkonsisti f’diversi xogħlijiet fil-Groupage Bond Facility tad-Dipartiment tad-Dwana, 

Ħal Far, fosthom it-tibdil tas-sistema tat-tifi tan-nar, il-qlugħ u tibdil ta’ diversi żoni sfrundati tal-
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passaġġi madwar il-bini u t-tibdil ta’ elementi strutturali perikolużi. Tħejjew, inħarġu u ngħataw żewġ 

sejħiet separati għall-offerti, waħda għax-xogħol tat-tifi tan-nar u l-oħra għax-xogħlijiet strutturali. Ix-

xogħol fuq l-ewwel kuntratt inbeda lejn l-aħħar tal-2020 filwaqt li dak fuq it-tieni kuntratt ser jinbeda 

fl-ewwel parti tal-2021. 

 

Il-Furjana: Tranġar ta’ bini biex jintuża bħala l-uffiċini l-ġodda tal-IAID (OPM)  

Dan il-proġett jikkonsisti fl-irranġar ta’ bini bi tliet sulari u kantina biex jakkomoda l-uffiċini tad-

Dipartiment tal-Awditjar Intern u Investigazzjoni (IAID). Sa ftit taż-żmien ilu dan il-bini kien jintuża 

mill-Uffiċċju Konġunt (Joint Office). Ix-xogħol kien inbeda fl-2019 wara li kien inkiseb il-permess tal-

Awtorità tal-Ippjanar u tħejjiet, inħarġet u ngħatat sejħa għall-offerti. Ix-xogħol tkompla matul l-2020 

fejn parti fuq ġewwa minn dan il-bini twaqqgħet u reġgħet inbniet mill-ġdid. Inbnew toilets ġodda kif 

ukoll taraġ u xaft għal-lift li jgħaqqdu s-sulari kollha. Tlesta t-tqaxxir ta’ żebgħa fuq ġewwa (ħitan, 

soqfa u struttura tal-ħadid), fil-parti li nżammet. Biex tinqata’ l-umdità, fil-kantina nbniet qoxra separata 

tal-bricks bil-membrane fuq wara u fis-sulari ta’ fuq twaħħlu boards apposta. Sar il-kisi u żebgħa fejn 

kien hemm bżonn. Ħafna mix-xogħlijiet ta’ restawr fuq il-faċċata tlestew matul l-2020. Ġew 

mgħoddijin parti kbira mis-servizzi tad-dawl, ilma, dranaġġ fuq ġewwa kif ukoll il-parti l-kbira tas-

sistemi tal-ventilazzjoni u arja kundizzjonata. Twaħħlu bosta fittings tad-dawl, ġew installati diviżorji 

tal-gypsum, il-parti kbira mir-raised flooring, diviżorji tal-ħġieġ u t-twieqi. Twaħħal il-madum fit-taraġ 

u fit-toilets taż-żewġ sulari ta’ fuq. Huwa maħsub li l-proġett jitlesta fil-bidu tal-2021. 

 

Il-Furjana: Estensjoni tal-Bini Forensiku tal-Pulizija biex fih jopera l-Police Control & 

Command Room (MHSE) 

Dan il-proġett jikkonsisti fi-żieda ta’ sular fuq il-Bini Forensiku tal-Pulizija li jinsab fuq in-naħa ta’ 

wara tal-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija, il-Furjana. Dan is-sular ġdid fuq medda ta’ 550 metru kwadru 

ser jakkomoda numru ta’ uffiċini u faċilitajiet relatati mal-Control & Command Function tal-Pulizija. 

Ix-xogħol fuq dan il-proġett kien inbeda fl-2018 iżda l-kuntratt kien ġie terminat fl-2019 wara li l-

kuntrattur waqa’ lura fix-xogħol. Għalhekk tħejjiet, inħarġet u ngħatat sejħa għall-offerti oħra għat-

tlestija tal-kumplament tax-xogħol struttrali u dan fil-fatt tlesta minn kuntrattur ġdid fit-tieni nofs tal-

2020. Sadanittant tħejjiet u nħarġet is-sejħa għall-offerti għax-xogħol ta’ finishing u servizzi iżda ma 

daħlet ebda offerta valida. Għalhekk din is-sejħa ser terġa toħroġ matul l-2021 biex il-kumplament tax-

xogħol ikun jista’ jitlesta iktar tard matul is-sena. 

 

Il-Furjana: Tranġar ta Vault 124 fil-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija (MHSE) 

Dawn ix-xogħlijiet jikkonsistu fl-irranġar ta’ Vault 124 fil-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija, inkluż il-bini 

ta’ sular intermedju biex dan jintuża bħala uffiċini tal-Pulizija. Ix-xogħol ta’ finishing u servizzi kien 

inbeda wara sejħa għall-offerti li kienet tħejjiet, inħarġet u ngħatat fl-2019. Ix-xogħol kellu jitlesta matul 
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l-2020 iżda minħabba d-diffikultà tax-xogħol u ż-żmien li għandu l-bini, il-perjodu tal-kuntratt ġie estiż 

filwaqt li huwa mistenni li jitlesta fl-ewwel xhur tal-2021. 

 

Marsaskala: Bini ta’ Għassa tal-Pulizija (MHSE) 

Dan ix-xogħol jikkonsisti fil-bini ta’ Għassa tal-Pulizija f’Marsaskala li tkun mgħammra bil-faċilitajiet 

moderni kollha adattati għaż-żminijiet tal-lum. Ix-xogħol kien inbeda wara li tħejjiet, inħarġet u ngħatat 

sejħa għall-offerti matul l-2019 u tkompla matul l-2020 fejn tlestiet il-parti l-kbira tax-xogħol strutturali 

filwaqt li hu maħsub li l-proġett jitlesta fl-ewwel xħur tal-2021. 

 

Ħal Qormi: Bini ta’ sular ġdid, tranġar u tisbiħ tal-Iskola Primarja ta San Ġorg (MFED) 

Dan il-proġett jikkonsisti f’tibdil sostanzjali fl-istruttura tal-iskola, kif ukoll bini ta’ sular ġdid biex 

ikunu jistgħu jiġu akkomodati fih uffiċini għall-amministrazzjoni tal-iskola. Ix-xogħol jinkludi wkoll 

it-tibdil sħiħ tal-finishes u s-sistemi kollha tas-servizzi. Ser tiġi restawrata wkoll il-faċċata ta’ stil Neo-

Klassiku u ser jinbidlu l-aperturi kollha. Matul l-2020, tħejjew il-pjanti, ġiet sottomessa applikazzjoni 

lill-Awtorità tal-Ippjanar u l-permess inħareġ wara li saru xi tibdiliet fil-pjanti mitluba mill-istess 

Awtorità. Ix xogħol propost ġie mqassam fi tliet partijiet: xogħol temporanju, xogħol ċivili u xogħol ta’ 

finishes u servizzi. Billi l-iskola għandha tibqa’ tintuża waqt it-twettiq tax-xogħlijiet, kien jinħtieġ li 

jsiru faċilitajiet sanitarji temporanji fuq iż-żewġ sulari. Għalhekk tħejjiet, inħarġet u ngħatat sejħa għall-

offerti biex inbnew dawn il-faċilitajiet sanitarji kemm għall-għalliema, kif ukoll għall-istaff u l-istudenti 

tal-iskola. Sadanittant tħejjiet u nħarġet sejħa għall-offerti għax-xogħol ċivili kollu meħtieġ.  

 

Din is-sejħa ser tingħata fil-bidu tal-2021 u jkun jista’ jinbeda x-xogħol. Tħejjiet ukoll sejħa għall-

offerti għax-xogħol ta’ finishes u servizzi. Din mistennija li tiġi ppubblikata fil-bidu tal-2021. 

Sadanittant tkompla wkoll l-iskavar tax-xelter ta’ żmien it-Tieni Gwerra Dinjija li kien instab fuq in-

naħa ta’ wara tal-iskola. Sar survey tiegħu li ġie mgħoddi lis-Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali. 

Għalkemm parti żgħira biss ta’ dan ix-xelter tinsab taħt il-bini tal-iskola, il-pjanti ġew emendati biex 

ma jitħaffrux pedamenti ġodda fil-qrib tiegħu u hekk seta’ jiġi protett. Saru wkoll diskussjonijiet dwar 

l-użu futur tiegħu fosthom li jintuża għal skopijiet edukattivi. Fl-2021 ser isiru wkoll diskussjonijiet 

mas-Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali biex jinstab l-aħjar mod kif dan ix-xelter jista’ jsir aktar 

aċċessibbli. 

 

Xogħlijiet li għad iridu jinbdew 

Ankara (it-Turkija): Ambaxxata ta’ Malta fit-Turkija (MFEA) 

Il-pjanti tax-xogħlijiet kienu tlestew matul l-2019 u matul l-2020 tħejjiet, inħarġet u ngħatat is-sejħa 

għall-offerti biex jitwettaq dan ix-xogħol ta’ rinnovament fl-ambaxxata Maltija f’Ankara, it-Turkija. 

Dan ser jikkonsisti f’diviżorji, soffitti, servizzi, bibien u miżuri biex tissaħħaħ is-sigurtà tal-post. Ix-
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xogħol ma setax jinbeda matul l-2020 minħabba r-restrizzjonijiet marbutin mal-pandemija tal-Covid-

19 u hu maħsub li jinbeda matul l-2021 fejn hu ttamat li s-sitwazzjoni tkun tippermetti li dan iseħħ. 

 

Beijing (iċ-Ċina): Ambaxxata ta’ Malta fiċ-Ċina (MFEA) 

Il-pjanti tax-xogħljiet kienu tlestew matul l-2019 biex titħejja u tinħareġ sejħa għall-offerti biex tiġi 

rranġata l-Ambaxxata ta’ Malta f’Beijing, iċ-Ċina. Ix-xogħol ser jikkonsisti fl-irranġar tal-uffiċċju tal-

ambaxxata sabiex tingħata dehra attraenti filwaqt li jsiru alterazzjonijiet biex din tkun tista’ taqdi aħjar 

il-funzjonijiet tagħha. Ix-xogħlijiet jinkludu wkoll reception ġdida, soffitti, madum tal-art, servizzi, 

bibien ġodda u miżuri biex tissaħħaħ is-sigurtà tal-post. Huwa mistenni li s-sejħa għall-offerti tinħareġ 

u tingħata matul l-2021 iżda x-xogħol ikun jista’ jinbeda biss meta jitneħħew ir-restrizzjonjiet imposti 

minħabba l-pandemija tal-Covid-19. 

 

Birżebbuġa: Tranġar tad-dħul tal-Groupage Bond Facility tad-Dipartiment tad-Dwana, Ħal-Far 

(MFE) 

Dan il-proġett ser jikkonsisti fil-bini mill-ġdid tal-entratura tal-Groupage Bond Facility tad-Dipartiment 

tad-Dwana, Ħal Far. Dik eżistenti ser titwaqqa’ u minflokha ser tinbena waħda ġdida bi kmamar ġodda 

tas-sigurtà, toilets u tfassil differenti tat-toroq li jagħtu lejn u minn din l-entratura. Saru diversi studji 

biex jiġi stabbilit l-aħjar tip ta’ struttura li għandha tintuża billi l-area tal-entrattura (32 metru tul b’22 

metru wisa’) hi waħda pjuttost kbira. Saru diskussjonjiet ma’ Transport Malta dwar it-toroq proposti u 

hu maħsub li l-applikazzjoni lill-Awtorità tal-Ippjanar tiġi sottomessa fil-bidu tal-2021 filwaqt li 

titħejja, tinħareġ u tingħata s-sejħa għall-offerti biex ix-xogħol ikun jista’ jsir iktar tard matul is-sena.  

 

Il-Furjana: Tranġar ta’ Vault 125 fil-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija (MHSE) 

Dan ser jikkonsisti fl-irranġar ta’ Vault 125 fil-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija, inkluż il-bini ta’ sular 

intermedju biex dawn jintużaw bħala uffiċini tal-Pulizija. Ix-xogħol ta’ finishing u servizzi għandu jsir 

wara sejħa għall-offerti li tħejjiet u nħarġet lejn l-aħħar tal-2020. Huwa mistenni li din tingħata fl-ewwel 

xhur tal-2021 biex ix-xogħol jkun jista’ jinbeda iktar tard matul is-sena. 

 

Il-Furjana: Bini u installazzjoni ta’ lift estern u taraġ fl-IPS (OPM) 

Dan ser jikkonsisti fil-bini u installazzjoni ta’ lift estern u taraġ fil-bini tal-Institute for Public Services 

(IPS) fuq is-Sur ta’ San Bastjan fi Triq Sa Maison. Matul l-2019 tħejjew il-pjanti bbażati fuq permess 

tal-Awtorità tal-Ippjanar li kien inħareġ fis-snin preċedenti. Madankollu, dawn il-pjanti kellhom jiġu 

emendati matul l-2020 fuq parir tal-istess Awtorità sakemm eventwalment inħareġ il-permess. Tħejjiet 

is-sejħa għall-offerti Design & Build u din mistennija tinħareġ u tingħata fl-ewwel xhur tal-2021 biex 

ix-xogħol jinbeda iktar tard matul is-sena. 
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Il-Furjana: Tranġar tal-uffiċini tas-CSD (OPM) 

Dan ser jinvolvi l-irranġar tal-uffiċini tal-Continental Shelf Department (CSD) biex dawn ikunu fi stat 

xieraq biex jaqdu l-ħtiġiijiet tal-impjegati kif ukoll ta’ min juża s-servizzi tad-Dipartiment. Ix-xogħol 

previst jinkludi alterazzjonjiet strutturali biex il-bini jiġi aċċessibbli għal persuni bi bżonnijiet speċjali, 

tibdil tal-kmamar tal-banju, soffitti, bibien, madum, servizzi u għamara. Tħejjiet u nħarġet sejħa għall-

offerti iżda ma daħlux offerti validi u għalhekk lejn l-aħħar tal-2020 kellha tintuża s-sistema ta’ 

negotiated procedure biex jingħażel il-kuntrattur. Ix-xogħol mistenni jinbeda u jitlesta matul l-2021. 

 

L-Imsida: Tranġar tal-auditorum tal-IMLI fl-Università ta’ Malta (MFED) 

Dal-proġett ser jikkonsisti fl-irranġar tal-lecture room prinċipali tal-International Maritime Law 

Institute (IMLI) li ser tiġi trasformata bl-introduzzjoni tal-aħħar teknolġija awdjo-viżiva u t-tibdil tas-

sistema ta’ arja kundizzjonata. Ser jiġu provduti wkoll fire escapes xierqa għaż-żminjiet tal-lum 

flimkien ma’ lift aċċessibbli minn persuni bi bżonnijiet speċjali. Tħejjew il-pjanti biex issir l-

applikazzjoni lill-Awtorità tal-Ippjanar fil-bidu tal-2021 u ser titħejja, tinħareġ u tingħata s-sejħa għall-

offerti biex ikunu jistgħu jinbdew ix-xogħlijiet iktar tard matul is-sena. 

 

Il-Belt Valletta: Tiswijiet fil-binja amministrattiva tal-Ministeru għall-Energija u l-Immaniġġjar 

tal-Ilma f’Barriera Wharf (MESD) 

F’din il-binja kien ġie innutat li kien qed jidħol l-ilma tax-xita minn diversi bnadi. Irriżulta wkoll li dan 

qed isir mit-twieqi tal-injam, mill-bejt u mill-bitħa interna. Għalhekk matul l-2020 tħejjiet sejħa għall-

offerti biex isiru t-tiswijiet meħtieġa u din ser tinħareġ u tingħata fil-bidu tal-2021 bix-xogħol mistenni 

li jitlesta sa nofs l-istess sena. 

 

Il-Belt Valletta: Bini ta’ żewġ sulari addizzjonali fuq il-bini tad-DOI f’3, Misraħ Kastilja (OPM) 

Dan il-proġett ser jikkonsisti fil-bini ta’ żewġ sulari addizzjonali fuq il-bini tad-Dipartiment tal-

Informazzjoni (DOI) f’3 Misraħ Kastilja, il-Belt biex jintużaw bħala uffiċini addizzjonali. Ix-xogħol 

ser jinvolvi wkoll l-installazzjoni ta’ żewġ lifts ġodda. Tħejjew il-pjanti u saret applikazzjoni għall-

permess lill-Awtorità tal-Ippjanar. Huwa maħsub li titħejja, tinħareġ u tingħata sejħa għall-offerti fl-

ewwel xhur tal-2021 biex ix-xogħol ikun jista’ jibda iktar tard matul is-sena. 

 

ID-DIRETTORAT TAT-TWETTIQ TAL-PROĠETTI  

Matul din is-sena, saru dawn ix-xogħlijiet: 

 

Ħad-Dingli - Binja li tintuża mill-Iscouts ta’ Ħad-Dingli  

Dan il-proġett kien jinvolvi xogħlijiet estensivi ta’ kostruzzjoni, finishing u tisbiħ mill-ħaddiema tad-

Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi fis-sede/kumpless li qed jintuża mill-Iscouts ta’ Ħad-Dingli. Dawn 
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ix-xogħlijiet kienu jinkludu l-estensjoni tal-bini eżistenti bil-bini ta’ sala b’sular sotterran aċċessibbili 

minn rampa li jippermetti li jkun hemm il-ħażna ta’ affarijiet bżonjużi għall-iscouts. 

 

Ħaż-Żebbuġ - Binja li tintuża mill-Iscouts ta’ Ħaż-Żebbuġ  

Inbidel saqaf perikoluż kif ukoll saru xogħlijiet ta’ tibjid u tikħil, inkluż ir-restawr tal-ħajt li jagħti għal 

fuq it-triq. 

 

Ħal Qormi - Kulleġġ San Injazju, Skola Primarja (San Ġorġ) 

Dan il-proġett jinvolvi r-restawr tal-faċċati kif ukoll it-tibdil tal-aperturi sabiex ikunu konformi ma’ 

standards moderni. Matul din is-sena, ġiet sottomessa l-applikazzjoni għand l-Awtorità tal-Ippjanar u 

bdiet tiġi ppreparata sejħa għall-offerti biex jitwettqu dawn ix-xogħlijiet.  

 

Ħaż-Żebbuġ - Proġett ta’ Tisbiħ f’Triq il-Mitħna 

Sar disinn sabiex isir proġett ta’ tisbiħ fi pjazza li tifforma parti mill-qasam tad-djar. Dan il-proġett 

jinvolvi bdil ta’ madum, sit ta’ rikreazzjoni mogħni b’faċilitajiet moderni, dwal, kif ukoll bankijiet, eċċ. 

Il-permessi meħtieġa nħargu mill-Awtorità tal-Ippjanar. 

 

Is-Siġġiewi - Ċimiterju ta’ San Dawdar 

Bħala parti mix-xogħlijiet, ġew restawrati l-pilastri tal-ġebel li jżommu l-kanċell tal-metall li ġie wkoll 

restawrat. Saru xogħlijiet fuq il-ġebla li jinkludi tindif, tikħil ta’ fili miftuħa b’materjal ibbażat fuq ġir 

u xogħlijiet oħra kif meħtieġ. 

 

Il-Furjana - Dipartiment tal-Kuntratti, Notre Dame Ravelin 

Saret applikazzjoni għall-kostruzzjoni ta’ ħruġ ta’ emerġenza f’każ ta’ nirien li jwassal mil-livell ta’ 

taħt l-art għal barra kif ukoll kostruzzjoni t’opramorta fuq il-bini ewlieni. L-applikazzjoni ġiet approvata 

mill-Awtorità tal-Ippjanar.  

 

Il-Ġnejna - Bdil ta’ ħajt ta’ lqugħ tat-triq 

Tneħħa ħajt perikoluż ta’ lqugħ tat-triq u nbnew pjattaforma kbira u ħajt ta’ lqugħ mal-baħar. 

 

Tas-Sliema - Xogħlijiet mal-Promenade  

Tbiddlu 50 bollard tal-konkos li fuqhom jeħlu l-arbli tad-dawl. 

 

Ħaż-Żebbuġ - Boċċi Club 

Sar xogħol ta’ żebgħa, fuq il-faċċata u xogħol ta’ żebgħa u railing protettiv tal-pitch. 
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Għar Lapsi - Family Park  

Tlesta x-xogħol ta’ tisbiħ fil-park ta’ Għar Lapsi li kien inbeda fl-2019. Ix-xogħol li sar din is-sena kien 

l-installazzjoni tal-monument, railing, installazzjoni ta’ dawl ġdid u twaħħil ta’ picnic tables u bankijiet 

tal-injam. 

 

Xgħajra – Nursery/Changing Rooms għax-Xgħajra Tornadoes FC 

Wara li sar xogħol ta’ skavar, beda x-xogħol ta’ kostruzzjoni tal-binja li kienet tikkonsisti f’żewġ sulari, 

u li ser tintuża min-Nursery ta’ Xgħajra Tornadoes FC. Sar ukoll bini ta’ ħajt ta’ lqugħ fuq in-naħa ta’ 

wara tal-binja.  

 

Dingli - Domus 

Sar xogħol ta’ tisbiħ f’din il-binja antika li kien jikkonsisti fi bdil ta’ travi tal-injam u xorok, tqegħid ta’ 

madum fuq stil antik u żebgħa tal-ħitan b’materjal apposta kontra l-umdità, waqt li oħrajn inbarxu biex 

inkixfet il-ġebla. Sar ukoll xogħol ta’ injam u restawr.  

 

Ħad-Dingli - Oratorju Tas-Sależjani, Dar Dun Bosco 

Dan il-proġett kien jikkonsisti f’kostruzzjoni ta’ bini anċillari biex jikkumplimenta l-bini eżistenti. Ix-

xogħol kien jinvolvi t-twaqqigħ ta’ strutturi eżistenti, xogħol ta’ skavar u kostruzzjoni ta’ żewġ sulari 

li jinkorporaw doċċi u faċilitajiet sanitarji, store, tuck shop u multi-sensory room.  

 

Il-Ħamrun – Caritas, Sqaq il-Kubrit 

Iżżarma ħajt ta’ lqugħ tat-triq li kien fi stat perikoluż u minfloku nbena ħajt ġdid li fuqu twaħħal railing 

tal-ħadid galvanizzat. 

 

Ħas-Saptan L/O Gudja – Ħajt ta’ ġibjun 

Beda jinbena’ ħajt ta’ lqugħ fil-ġibjun ta’ Ħas-Saptan li kien iġġarraf snin ilu.  

 

 

ID-DIRETTORAT TAL-MANIFATTURA U S-SERVIZZI  

Id-Direttorat tal-Manifattura u s-Servizzi jagħmel xogħlijiet ta’ inġinerija, manifattura, tiswijiet u 

manutenzjoni fid-diversi Ministeri, Dipartimenti u entitajiet Governattivi. Id-Direttorat jinkorpora fih 

numru ta’ sezzjonijiet.  

 

Is-Sezzjoni tal-Ħaddieda 

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

ta’ oġġetti simili li ħafna minnhom insibuhom f’binjiet storiċi. Xogħlijiet importanti jinkludu dawk ta’ 
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tisbiħ f’numru ta’ lokalitajiet li, ħafna drabi, jkunu parti minn proġetti akbar imwettqa mid-Dipartiment 

tax-Xogħlijiet Pubbliċi.  

 

Fost il-proġetti li fihom kienet involuta s-sezzjoni tul l-2020, insibu xogħlijiet tal-ħadid fil-Park tal-

Familja f’Għar Lapsi, fil-binja tal-iscouts ta’ Ħad-Dingli, fi Triq l-Imtarfa u fiz-zuntier tal-Knisja 

Parrokkjali tal-Imqabba. F’Bormla nħadmu numru kbir ta’spralli madwar is-siġar fi Triq Dom Mintoff, 

kif ukoll reġgħet tqegħdet l-istatwa ta’ San Ġuzepp fuq il-pedestal tagħha fir-Rabat. Bla dubju, l-akbar 

xogħlijiet li twettqu kienu fuq iċ-Ċentri ta’ Akkoljenza tal-immigranti f’China House f’Ħal Far u ieħor 

f’Ħal Safi. Ġew manifatturati l-istrutturi għal ħames guard booths (gwardjoli) għall-gwardjani tas-

servizzi ta’ detenzjoni. 

 

Ta’ min isemmi wkoll id-diversi servizzi ta’ armar u żarmar tal-arbli u tlugħ u nżul ta’ bnadar li 

tipprovdi din is-sezzjoni matul iż-żjarat statali, kif ukoll iċ-ċerimonji uffiċjali fil-festi pubbliċi u 

okkażjonijiet oħrajn li jittellgħu fil-Belt u nħawi oħra. 

 

Is-Sezzjoni tal-Plumbers  

Is-sezzjoni tal-plumbers tagħmel tqegħid ta’ sistemi tal-ilma u tisqija, kif ukoll tiswijiet, kif u fejn ikun 

hemm bżonn, f’numru ta’ Dipartimenti tal-Gvern u postijiet pubbliċi. Fost il-proġetti li fihom kienet 

involuta s-sezzjoni tal-plumbers tul l-2020, kien hemm l-installazzjoni ta’ sistemi ġodda tal-ilma u 

tisqija fil-binja tal-iscouts f’Ħad-Dingli kif ukoll installazzjoni tal-ilma ġdida fid-Domus f’Ħad Dingli 

wkoll, fil-Laboratorju tal-Paċi f’Ħal Far u fil-Ġnien tal-Imtarfa.  

 

L-akbar ammont ta’ xogħlijiet li saru kienu fiċ-Ċentri ta’ Akkoljenza tal-immigranti f’China House Ħal 

Far u ieħor f’Ħal Safi. 

 

Is-Sezzjoni tal-Funtani 

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

ġonna u siti pubbliċi madwar Malta. Barra minn hekk, il-kwalità tal-ilma ta’ dawn il-funtani tiġi 

eżaminata fuq bażi regolari minn kuntrattur, biex jiġi assigurat li l-ilma ma jkollux numru kbir ta’ batteri 

li jistgħu jikkawżaw mard bħal legionella. 

 

Min-naħa tagħha, din is-sezzjoni wettqet xogħlijiet ta’ tisbiħ u rinovar fuq numru ta’ funtani li kien 

ilhom żmien weqfin u li dawn reġgħu tħaddmu. Dawn il-funtani jinsabu fil-Ġnien taċ-Ċiniżi f’Santa 

Luċija, f’Buġibba u f’tas-Sliema. Sar ukoll xogħol estensiv fuq il-funtana tal-Monument tal-Ħaddiem 

fl-Imsida. Saret funtana ġdida fil-binja tal-iscouts f’Ħad Dingli u f’Bormla mal-Monument tad-19 ta’ 

Novembru 1944. Barra minn hekk, is-Sezzjoni minn din is-sena qegħda ssegwi it-tħaddim tal-funtana 

tat-Tritoni. 
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Is-Sezzjoni tal-Mastrudaxxi 

Matul l-2020 din is-sezzjoni temmet xogħol estensiv ta’ manutenzjoni fuq l-aperturi tal-Palazz tal-

Girgenti waqt li baqa’ għaddej xogħol simili f’diversi Ministeri u Dipartimenti, fosthom fl-Uffiċċju tal-

Prim Ministru, fil-Ministeru għall-Finanzi u x-Xogħol, u l-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u 

Ewropej. Inħadmu gazebos għal Ġnien tal-Baħrija u għal Ġnien Tereża ta’ Kalkutta f’Pembroke. 

Inħadmu wkoll picnic tables għall-Park tal-Familja f’Għar Lapsi. Saru diversi xogħlijiet ta’ 

manutenzjoni fil-playing field tal-Imtarfa u fix-shading ta’ Misraħ il-Bajja, f’Buġibba. Inħadmu aperturi 

għall-Kalkara Tennis Club u nħadmet l-għamara għall-uffiċċji tal-Direttorat tal-PDED fi Project House 

filwaqt li saru diversi xogħlijiet li jinkludu l-bibien tat-toilets tal-Ministeru u rampa għal aċċessibbiltà 

aħjar għall-MEUSAC fil-Belt Valletta. 

 

Is-Sezzjoni tal-Aluminju 

Fost ix-xogħlijiet tal-aluminju, partitions, soffitti u parquet li saru f’diversi Ministeri u Dipartimenti 

Governattivi, fl-2020 kien hemm b’mod partikolari dawk fil-Ministeru għall-Enerġija, l-Intrapriża u l-

Iżvilupp Sostenibbli, u dawk fil-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej. Inħadmu aperturi, 

soffitti u shower cubicles għall-binja tal-iscouts f’Ħad Dingli, aperturi għall-Każin tal-Banda tal-Imġarr 

u aperturi għall-Laboratorju tal-Paċi f’Ħal Far. 

 

Fiċ-Ċentru ta’ Akkoljenza f’China House f’Ħal Far inħadmu diversi aperturi u partitions għat-toilets u 

showers, filwaqt li f’Ċentru simili fil-barracks ta’ Ħal Safi nħadmu aperturi, partitions għat-toilets u 

showers, kif ukoll inksew bis-sandwich panels il-guard booths li l-istruttura tagħhom inħadmet mill-

ħaddieda. Saru wkoll diversi xogħlijiet fi Project House fil-Furjana. 

 

Is-Sezzjoni tal-Elettriku 

Fl-2020 is-sezzjoni tal-elettriku kkontribwiet billi għamlet installazzjonijiet ġodda għal ġewwa u għal 

barra fiċ-Ċentru ta’ Akkoljenza fil-post magħruf bħala China House f’Ħal Far. Saret ukoll installazjoni 

kompluta f’Ċentru ta’ Akkoljenza ieħor fil-Barracks tal-Forzi Armati f’Ħal Safi, Blokka Ċ, u nbdiet it-

tieni fażi fl-istess Barracks, fi Blokka B. 

 

Tlestew l-installazzjonijiet ġodda għall-apparat tal-IT fi tmien skejjel li huma: tnejn f’Ħaż Żabbar, Wied 

il-Għajn, il-Birgu, il-Ħamrun, Ħal Lija, l-Isla u Santa Venera filwaqt li xogħol simili sar għall-uffiċċji 

tad-Direttorat tal-PID fi Project House u fi Blokka A. 

 

Sar dawl dekorattiv ġdid fil-Park tal-Familja f’Għar Lapsi, installazzjoni temporanja fil-Park Nazzjonali 

f’Ta’ Qali u tmexxa l-apparat tal-elettriku fis-sub station fil-Ponta ta’ Żonqor bħala parti mill-proġett 

tan-National Flood Relief Project (NFRP). 
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Saret installazzjoni ġdida fl-uffiċċji fid-Distrett tad-Direttorat tal-Implimentazzjoni tar-Proġetti 

f’Pembroke, xogħol ta’ manutenzjoni fl-NFRP fil-Mosta, ingħatat assistenza fl-installazzjoni tad-dawl 

fl-Oratorju Sależjan f’Ħad Dingli fejn tlestiet ukoll installazzjoni ġdida tal-elettriku għall-binja tal-

iscouts. Ingħatat assistenza wkoll fix-xiri tal-apparat biex sar dawl ġdid mal-koppla tal-knisja ta’ San 

Pawl, sar control panel ġdid għall-funtana f’Rue D’Argens, tas-Sliema filwaqt li f’San Pawl-il Baħar 

twaħħlu photocells f’kull installazzjoni ta’ dawl dekorattiv biex ġew eliminati it-24 hour timers. 

 

Inxtegħlu Bieb il-Bombi u l-Imdina b’kuluri addattati biex ikunu kommemorati okkażjonijiet differenti 

fosthom il-Jum Dinji għad-Donaturi tad-Demm, Jum San Patrizju u l-Ġurnata Dinjija għall-Awtiżmu 

filwaqt li s-sezzjoni kkontribwiet biex tinxtegħel il-faċċata tal-binja tal-Ministeru għall-Festi tal-Milied.  

 

Saret manutenzjoni fuq id-dawl ta’ Wied Babu, il-Monument tal-Ħelsien fil-Birgu, Bieb il-Bombi, il-

Furjana u x-Xagħjra ta’ Haż-Żabbar. Xogħol ta’ manutenzjoni regolari sar ukoll fil-lokalitajiet ta’ Baħar 

iċ-Ċagħaq, Buġibba, l-Imdina, il-bajja ta’ San Ġorġ, San Ġiljan, Tas-Sliema, Paceville, ix-Xemxija, 

San Pawl-il Baħar, Ta’ Xbiex, l-Akwadott ta’ Birkirkara, Bormla, l-Birgu, l-Kalkara u l-Furjana. Saret 

manutenzjoni tad-dawl ta’ Xatt ir-Riżq, il-Birgu u l-Bieb ta’ Santa Liena f’Bormla.  

 

Is-Sezzjoni tat-Traffic Lights 

Matul l-2020, is-sezzjoni ħadet ħsieb li jiġu installati pelican lights ġodda fi Triq San Tumas u Triq Ħal 

Qormi f’Ħal Luqa, f’Ħ’Attard, f’Tal-Barrani, f’Pembroke u traffic lights fi Triq l-Imdina, L-Imrieħel. 

 

Fuq talba ta’ Transport Malta sar bdil ta’ arbli u cables fi Triq Fluer-de-Lys B’Kara, Triq is-Siġġiewi 

f’Ħaż-Żebbuġ, Triq l-Imdina f’Ħal Qormi, Triq Psaila f’B’Kara u fi Triq il-Ferrovija f’Santa Venera. 

Tneħħew traffic lights u pelican lights fi Triq l-Imdina u Vjal de Paule f’Ħ’Attard u fil-by-pass tal-

Imrieħel. Saret ukoll manutenzjoni regolari ta’ traffic lights u pelican lights madwar Malta. 

 

Is-Sezzjoni tal-Air Conditioners 

Din is-sezzjoni ħadet ħsieb it-tiswija u l-manutenzjoni ta’ air conditioners f’diversi Ministeri, 

Dipartimenti tal-Gvern, Ċentri tas-Saħħa u Djar tal-Anzjani kemm fuq split units kif ukoll fuq sistemi 

ċentralizzati. Il-manutenzjoni ssir kull sitt xhur filwaqt li t-tiswija ssir skont il-ħtieġa u kif mitlub. 

 

Is-Sezzjoni tal-Belisha Lights 

Din is-sezzjoni tieħu ħsieb il-manutenzjoni tal-belisha lights installati f’diversi lokalitajiet madwar 

Malta. Fost ix-xogħlijiet l-iktar importanti hemm it-tneħħija tal-arbli wara xi aċċident tat-traffiku u li 

jkun assigurat li m’hemmx periklu għas-sewwieqa u l-pubbliku. Barra minn hekk, b’kollaborazzjoni 

mad-diversi Kunsilli Lokali ssir ukoll manutenzjoni kontinwa sabiex ikun assigurat li l-units joperaw 

mingħajr problemi. 
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Is-Sezzjoni tal-Manutenzjoni 

Is-sezzjoni tal-manutenzjoni għamlet xogħol ta’ tiswija taċ-chain fence fil-ground tal-futbol tas-

Siġġiewi kif ukoll installat chain fence ġdid f’Ta’ Qali, St. Peter’s Pool, fil-Ġnejna u mal-Pont ta’ 

Gomorino, fl-Imtarfa. Inbeda x-xogħol fuq tinda temporanja biex tintuża bħala maħżen mill-Koptasin. 

Sar xogħol ta’ tisbiħ fil-Ministeru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali. Saret ukoll 

manutenzjoni fuq l-arbli li d-Direttorat jarma f’okkażjonijiet Nazzjonali. Kien hemm interventi regolari 

ta’ manutenzjoni u tiswija fuq diversi bollards f’Bormla. 

 

Is-Sezzjonijiet tat-tiswija tal-vetturi 

Is-sezzjonijiet tal-vetturi jagħtu assistenza teknika lill-flotta tal-vetturi li għandu l-Ministeru għat-

Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali. Dan is-servizz ivarja minn servicing ordinarju sa 

manutenzjoni estensiva kemm fil-magni, sistemi ta’ trażmissjoni, xogħol tal-elettriku, xogħol ta’ tellar 

u spray. L-assistenza tingħata prinċipalment fil-workshops, għalkemm uħud mis-servizzi jingħataw 

ukoll fuq is-sit. Minbarra t-tiswijiet, is-sezzjonijiet tal-vetturi tieħdu ħsieb ukoll li tipprepara l-vetturi 

tad-Dipartiment għall-VRT. 

 

Is-Sezzjoni tal-Immaniġġjar tal-Vetturi 

Din is-sezzjoni tagħmel moniteraġġ tat-tracking tal-vetturi filwaqt li tintervjeni billi tassisti meta jkun 

hemm bżonn ta’ vetturi b’mod urġenti. Fost il-karozzi u vannijiet, hemm 23 li jaħdmu bil-batterija. Fl-

2020 inxtraw tmien (8) vannijiet żgħar (panel vans) ġodda filwaqt li ġew mgħoddija lill-Ministeru tas-

Saħħa ħmistax-il karozza ġdida biex jintużaw fit-trasport tal-persuni li jkunu se jagħmlu t-test tal-

Covid-19. 

 

It-tabella turi kif inhuma mqassma l-vetturi li jintużaw mid-Dipartiment tax-Xogħlijiet, skont il-

kategorija. 

Tip ta’ vettura Numru 

Karozzi 

56 tal-Gvern  

12 tal-kiri 

7 ex-impressed  

Vannijiet 
83 tal-Gvern 

2 ex-impressed 

Trakkijiet 
16 tal-Gvern  

12 ex-impressed 

Inġenji – gafef, dumpers, rombli etc 35 tal-Gvern 
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Mill-pompa tal-fjuwil li d-Direttorat għandu f’Kordin jitqassam diesel u petrol bla ċomb. Isir ukoll 

tqassim ta’ diesel permezz ta’ bowser fuq il-lantijiet tax-xogħol lill-inġenji kbar. 

 

It-tabella turi l-ammonti ta’ fjuwil li tqassam, kemm mill-pompa kif ukoll permezz tal-bowser. Dawn l-

ammonti jinkludi l-fjuwil li jitqassam lill-Wasteserv, lill-Forzi Armati u entitajiet oħra. 

 

Tip ta’ Karburant Ammont (Litri) 

Diesel 437,600 

Petrol 103,100 

Total (Litri) 540,700 

 

IT-TAQSIMA KOSTALI U TAL-ILMA TAX-XITA 

Is-Sezzjoni Kostali  

Is-Sezzjoni Kostali qed tingħata rwoli ġodda fil-qasam ta’ monitoraġġ, interventi u xogħlijiet ta’ 

protezzjoni u aċċess tal-kosta.  

Din is-sezzjoni għaddejja b’diversi inizjattivi f’diversi lokalitajiet, fosthom:  

• Bini mill-ġdid ta’ skall fil-bajja ta’ Little Armier bil-ħaddiema tad-Dipartiment tax-Xogħlijiet 

Pubbliċi 

• Saret sejħa għall-offerti u ngħata l-kuntratt għax-xogħlijiet ta’ bini mill-ġdid tal-iskall fil-bajja 

tal-Mistra 

• Ġiet ippubblikata sejħa għall-offerti għall-estensjoni tal-moll u bini mill-ġdid tal-iskall f’Santa 

Marija Estate 

• Ġiet ippubblikata sejħa għall-offerti għall-estensjoni tal-iskall fix-Xatt tal-Isla 

• Ġiet ippubblikata sejħa għall-offerti għall-estensjoni tal-iskall f’Xatt it-Tiben fil-Furjana 

• Saret applikazzjoni lill-Awtorità tal-Ippjanar u saru studji għall-bini mill-ġdid ta’ ħajt li ġġarraf 

fil-baħar u li jagħmel parti minn kumpless tas-salini tal-melħ 

• Saru disinji ġodda għall-faċilitajiet ta’ aċċess għall-għawm u aċċess għal fuq il-ħruġ tal-NFRP 

li jservi ta’ belvedere għal persuni bi bżonnijiet speċjali f’Ta’ Xbiex u saret applikazzjoni lill-

Awtorità tal-Ippjanar. 

 

Xogħol Preparatorju għal Proġetti Ġodda 

Marsaskala - Pixxina tal-Waterpolo 

Kompla x-xogħol ta’ irfinar tal-pjanti u ġew sottomessi lill-Awtorità tal-Ippjanar u l-ERA l-istudji fuq 

l-impatt fuq il-Bajja ta’ Marsaskala, impatt tal-ħsejjes minħabba ż-żieda fit-traffiku, kif ukoll rapport 

dwar ir-ramel u l-ħama li jrid jitneħħa mill-bajja. Il-permess ġie approvat mill-Awtorità tal-Ippjanar 

f’Ġunju u ġie ppubblikat f’Novembru 2020.  
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Saru numru ta’ laqgħat mal-kuntrattur u ma’ Sports Malta sabiex jibdew ix-xogħlijiet imma ġie 

sottomess appell kontra d-deċiżjoni tal-Awtorità tal-Ippjanar. Għaldaqstant ix-xogħol fuq dan il- proġett 

ma jistax jibda qabel ma jinqata’ dan l-appell. 

 

Marsaxlokk - Faċilità ta’ Hard Standing 

Saru diversi pjanti għall-bini ta’ uffiċini u faċilitajiet sanitarji kif ukoll workshops u garaxxijiet għall-

ħaddiema u operaturi tas-sit, stima tax-xogħlijiet u dokumenti għas-sejħa tal-offerti. Min-naħa tagħna 

issa x-xogħol huwa lest u d-Dipartiment tas-Sajd u l-Akwakultura qiegħed fil-proċess li joħroġ it-

tenders. 

 

Studji għall-protezzjoni tul il-kosta ta’ Malta 

Is-Sezzjoni Kostali ngħatat l-inkarigu li tieħu ħsieb partijiet mill-kosta fejn instab li hemm periklu mill-

blat li qed jitfarrak u jaqa’, speċjalment madwar diversi bajjiet. F’dawn il-bajjiet ġew mqiegħda diversi 

tabelli u fencing sabiex javżaw lill-pubbliku bil-periklu. Dawn it-tabelli jiġu spezzjonati u ssirilhom 

manutenzjoni tul is-sena. 

 

Ġew ukoll identifikati żewġ lokalitijiet fejn iridu jsiru interventi ta’ tisħiħ tal-blat bl-installazjoni ta’ 

xbieki tal-istainless steel ħalli jintrabat il-blat u tingħata protezzjoni lill-pubbliku li juża dawn l-inħawi 

għall-għawm. Fl-inħawi tal-Veċċja f’San Pawl il-Baħar qed jiġu investigati proposti għall-bini ta’ 

revetment wall sabiex jirfed u jipproteġi l-blat milli jaqa’ bil-mewġ li jaħkem dawn l-inħawi. 

 

Forti Ricasoli  

Is-sezzjoni ntalbet ukoll sabiex tagħti s-sehem tagħha biex isir lqugħ fil-baħar għall-protezzjoni ta’ parti 

minn Forti Ricasoli li qed tiġġarraf bil-maltemp, u dan bħala parti mill-proġett ta’ rijabilitazzjoni tal-

istess Forti. Għal dan il-għan, ġie kkummissjonat studju lil ditta t’inġinerija sabiex isir mudell 

matematiku tas-sit kif ukoll jiġu identifikati alternattivi li jistgħu jitwettqu ħalli din il-Forti tiġi protetta 

mill-qilla tal-baħar. Il-konsultenti ħadmu fuq tliet alternattivi li kollha ġew ippreżentati f’rapport. 

 

Is-Sezzjoni tal-Ilma tax-Xita 

Inbeda x-xogħol fuq ir-restawr ta’ Wied il-Għasel, il-parti ʼl isfel mill-Victoria Lines sa Għajn Rihana. 

Ix-xogħol, li huwa ffinanzjat minn fondi tal-Unjoni Ewropea, jikkonsisti: 

 

• Fit-tindif tal-wied miċ-ċamura u materjal ieħor li nġema’ tul din il-korsa ta’ madwar 1.8km 

• Fit-tiswija ta’ diga antika fil-bidu ta’ din il-korsa tal-ilma 

• Fil-formazzjoni tat-triq maġenb il-wied għall-aċċess tal-bdiewa li jaħdmu l-għelieqi fil-

viċinanza 
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• Fil-kostruzzjoni ta’ sitt water retentions sabiex jiffurmaw basins matul il-korsa kollha ħalli 

jwaqqaf l-ilmijiet tax-xita u fl-istess ħin iservi għall-ħażna tal-ilma fil-wied innifsu, b’volum 

taʼ madwar 40,000 metru kubu. Dawn l-istrutturi jservu wkoll ta’ aċċess minn naħa għall-oħra 

tal-wied. 

 

Tkompla x-xogħol fuq it-tħaffir u l-bini ta’ xaft ta’ emerġenza għall-mini ta’ kontra l-għargħar f’Ħaż-

Żabbar. Tkompla wkoll ix-xogħol fuq il-manifattura u t-twaħħil ta’ tabelli ta’ direzzjoni u ta’ saħħa u 

sigurtà fil-mini ta’ kontra l-għargħar tal-NFRP ta’ bejn il-Mosta u Ta’ Xbiex, Ħaż-Żebbuġ u bejn Ħaż-

Żabbar u Wied il-Għajn. Barra minn hekk, inbeda x-xogħol fuq culvert fi Triq Brared u Triq Anġlu 

Mallia f’Birkirkara. 

 

Ġew ippreparati tenders u kienu ppubblikati sejħiet għall-offerti għal sistemi ta’ kontra l-għargħar 

f’dawn l-inħawi: 

• Ħal Qormi - Triq Dun Marju 

• Birkirkara, Ta’ Paris - Triq Olaf Gollcher u Triq tal-Qattus  

 

Saru pjanti għal sistema ta’ kanali tal-ilma għall-ġbir tal-ilma tax-xita f’ġibjuni proposti fid-disinn għall-

proġett tal-Park Nazzjonali f’Ta’ Qali. Saru wkoll studji u tħejjew proposti biex jitkompla jitnaqqas l-

impatt tal-għargħar f’dawn il-lokalitajiet: 

• Ħaż-Żabbar - Triq San Ġużepp  

• Ħaż-Żabbar - Triq Bormla u Triq il-Kbira 

• Iklin - Triq il-Wied 

• San Ġwann - Ta’ Żwejt 

• Ħ’Attard - Triq l-Imdina 

• Ħ’Attard - Triq San Anton u Triq Lord Strickland 

• Ħ’Attard - Triq il-Linja, Triq A. Caruana Gatto u Triq il-Mosta 

• Mellieħa – Iż-żoni tal-Qortin u l-Gerbulin 

• Ta’ Xbiex - Triq Abate Rigord 

• Birkirkara - Triq Fluer de Lys 

• Birkirkara - Triq il-Parilja u Triq Dom Mauro Inguanez 

• Santa Venera - L-Istitut ta’ Adelaide Cini 

• Il-Għargħur - Sqaq il-Ħofra 

• Ħal Qormi - Triq Flora 

• Tas-Sliema - Triq Sant’Elena 

• Is-Swieqi - Triq Ta’ Gokondu u Triq il-Gejza 

• Ir-Rabat - Għajn Kajjiet 
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• L-Imrieħel - Triq il-Birrerija 

 

Xogħol imwettaq mis-sezzjoni tal-NFRP tal-Mosta 

Matul is-sena, din is-sezzjoni wettqet dawn ix-xogħlijiet: 

• Tindif regolari tal-gradilji, culverts u separators li jagħmlu parti mill-infrastruttura tal-NFRP 

f’dawn il-lokalitajiet: Il-Mosta, In-Naxxar, Birkirkara, Ħal Lija, Ħal Balzan, L-Iklin, L-Imsida, 

Il-Gżira, Ħaż-Żebbug, Marsaskala, Ħaż-Żabbar, Ħ’Attard u Ħal Qormi 

• Bejn Marzu u Settembru, sar xogħol ta’ tindif u ta’ manutenzjoni neċessarju fil-mini ta’ Ħaż-

Żebbug, Marsaskala, Ħaż-Żabbar, Il-Mosta, Birkirkara, Ħal Lija, Ħ’Attard, Ħal Balzan, L-

Iklin, L-Imsida u Il-Gżira. F’dan ix-xogħol ġew imneħħija ʼl fuq minn 1,400 tunellata ta’ 

materjal li nġema’ fl-imsemmija mini 

• Tindif u manutenzjoni tal-ġibjuni f’dawn il-lokalitajiet: Iż-Żejtun, Marsaxlokk, L-Imsida, Is-

Siġġiewi, Santa Luċija, L-Imġarr u L-Gudja 

• Xogħlijiet ta’ tindif u manutenzjoni ta’ gradilji u culverts li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-

Kunsilli Lokali f’dawn il-lokalitajiet: Santa Luċija, Birkirkara, Ħaż-Żebbug, Il-Marsa, Ħaż-

Żabbar, In-Naxxar, Ir-Rabat, Ħal Qormi u San Ġiljan 

 

Xogħlijiet oħra li ġew segwiti minn uffiċjali ta’ din is-sezzjoni: 

L-Imqabba - Proġett ta’ Riġenerazzjoni 

Il-proġett jikkonsisti fi tliet fażijiet distinti: 

L-Ewwel Fażi: Sistema għall-immaniġġjar tal-ilma tax-xita (li tgħaddi minn Triq Karmenu Ciantar, 

Triq Xandru Farrugia u Triq il-Konvoj ta’ Santa Marija) li issa qed tgħaqqad is-sistema l-ġdida tal-ilma 

tax-xita fil-Pjazza tal-Parroċċa mal-ġibjun fi Triq Ġanni Darmanin. Ix-xogħlijiet huma kompluti u issa 

s-sistema hija konnessa mal-ġibjun il-ġdid. 

It-Tieni Fażi: Skavar u bini ta’ ġiebja soakaway f’sit fi Triq Ġanni Darmanin. Il-kuntratt għal dawn ix-

xogħlijiet ingħata f’Marzu 2020 u l-perjodu ta’ tlestija huwa ta’ 52 ġimgħa. Ix-xogħlijiet imxew kif 

ippjanat u huma mistennija li jitlestew sa Marzu 2021. 

 

It-Tieliet Fażi: Xogħlijiet ta’ tisbiħ fil-Pjazza tal-Parroċċa li jinkludu sistema ta’ ilma tax-xita, culverts 

għas-servizzi u pavimentar b’materjal naturali. Ix-xogħlijiet fuq is-sit bdew f’Ottubru 2019 u issa 

tlestew kollha. 

 

Ħal Far - Customs Groupage Bond Terminal 

Saru disinji u nħarġet sejħa għall-offerti għal xogħol ta’ tranġar ta’ strutturi fil-Customs Groupage Bond 

Terminal f’Ħal Far. Il-kuntratt għal dawn ix-xogħlijiet ingħata u riċentement inbdew ix-xogħlijiet fuq 

dan il-proġett. Saru wkoll disinji għal uffiċini u mħażen ġodda fl-istess terminal. 
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Proġetti ta’ Arti fi Spazji Pubbliċi 

L-ewwel sejħa: Tlesta l-proġett ‘Dgħajsa tar-Riħ’ tal-artist Matthew Pandolfino f’Bormla. Dan kien l-

aħħar wieħed minn sitt installazzjonijiet artistiċi marbuta ma’ din l-ewwel sejħa. 

It-tieni sejħa: Tlesta l-proġett ‘The Passage of Time’ f’Pembroke tal-artist Stephen Saliba u nbeda x-

xogħol fuq żewg proġetti oħra li huma ‘Humanity in Glory’ fin-Naxxar tal-artist Sonny Gatt u ‘The 

Wave of Life’ f’Ħad-Dingli tal-artist Charles Zammit. Dawn iż-żewġ installazzjonijiet artistiċi ser 

ikunu lesti sal-aħħar tal-2021. 

 

L-UFFIĊĊJU TAĊ-CHIEF INFORMATION OFFICER (UCIO) 

L-għan ta’ dan l-uffiċċju huwa li jiżviluppa strateġiji, pjanijiet u policies fl-Informatika u l-

Komunikazzjoni (ICT) u li jinkoraġġixxi d-Dipartimenti nterni, stakeholders u l-pubbliku b’mod 

ġenerali jissimplifikaw l-attivitajiet u l-funzjonijiet tagħhom immexxija mill-innovazzjonijiet 

teknoloġiċi xierqa, billi nqarrbuhom lejn it-teknoloġija. 

 

Introduzzjoni 

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

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

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

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

implimentazzjoni tal-infrastuttura teknoloġika. 

 

Operat u Servizzi Mogħtija waqt il-pandemija tal-COVID-19 

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

joperaw il-ħaddiema tal-Ministeru, d-Dipartimenti u l-Entitajiet fi ħdanu. L-UCIO kien kruċjali sabiex 

jassigura li is-servizzi u is-sistemi kollha jkunu aċċessibbli b’mod remot. Tul l-2020 l-uffiċċjali fi ħdan 

l-UCIO ukoll addottaw il-miżuri preventivi billi ipprovdew assistenza teknika b’mod remot b’użu ta’ 

għodda varji fosthom VPN, SCCM, Quick Assist u MSTeams fost oħrajn. 

 

Sistema għall-bord tal-liċenzji dwar l-aġenti tal-propjetà Immobbli u tas-sensara u konsulenti 

tal-propjetà  

Tul l-2020 l-UCIO ħa ħsieb sabiex jinġabru ir-rekwiżiti sabiex tinħoloq sistema għall-ħruġ tal-liċenzji 

dwar l-aġenti tal-propjetà Immobbli u tas-sensara u konsulenti tal-propjetà. L-UCIO żviluppa sistema 

online aċċessibbli b’mod faċli kemm bil-Malti, kif ukoll bl-Ingliż.  
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Taħriġ 

Matul l-2020 l-uffiċjali kollha tal-UCIO komplew jieħdu sehem f’diversi korsijiet imnedija mill-Istitut 

għas-Servizz Pubbliku (IPS), u mill-MITA. Dawn il-korsijiet servew t’għajnuna biex l-uffiċjali jiksbu 

iżjed tagħrif dwar proċeduri interni u jtejbu l-kwalità fis-servizz li jiġi pprovdut, billi kabbru l-ħiliet 

tagħhom kif ukoll iżommu rwieħhom aġġornati bi żviluppi tekonoloġiċi li jkunu għaddejjin fid-dinja 

tal-ICT.  

 

Websajt 

Infrastruttura.gov.mt  

L-UCIO għen ukoll fl-immaniġġjar tal-websajt uffiċjali tal-Ministeru. B’kordinament u 

b’konsultazzjoni mad-Dipartimenti, dan l-uffiċċju aġġorna s-sit elettroniku tal-Ministeru bil-kontenut 

pprovdut. Fl-istess waqt b’inizjattiva minn dan l-uffiċċju, tressqu wkoll ideat ġodda bil-mira li tagħti 

esperjenza tajba, effettiva u semipliċi liċ-ċittadin li jagħmel użu mill-websajt.  

 

Sistema tat-Telefonija  

L-UCIO kompla bi sħiħ bl-implimentazzjoni tal-bidla tat-telefonija minn analogue u digital għal 

teknoloġija moderna ta’ Voice over Internet Protocol (VoIP).  

 

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

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

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

 


