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Id-Dipartiment tax-Xogħlijiet u l-Infrastruttura 

 

Id-Direttorat għad-Disinn ta’ Proġetti u l-Inġinerija (PDED) 

Introduzzjoni 

Matul l-2019, id-Direttorat tad-Disinn ta’ Proġetti u Inġinerija żamm ir-responsabbiltà li kellu għad-disinn 

ta’ proġetti għan-nom tad-Dipartiment tax-Xogħlijiet u l-Infrastruttura, kemm f’dawk li huma proġetti 

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

minn ministeri u dipartimenti oħra. 

Il-proġetti prinċipali tal-Ministeru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-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 u ġonna fil-qalba tal-komunitajiet.  

Dawk ta’ ministeri oħra kienu jinkludu l-bini ta’ grawnd tal-futbol, faċilitajiet sportivi, u tisbiħ ta’ uffiċini 

ta’ ministeri u dipartimenti oħra fost l-oħrajn. 

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 Elettrika u Mekkanika li jinkorpora l-inġiniera 

• Land Survey Unit responsabbli għall-kejl ta’ artijiet 

 

Dar-rapport jikkonċerna l-iktar ix-xogħol tal-periti, iżda l-units l-oħra  li kkontribwew attivament fil-proġetti 

huma kollha indikati. 

 

1. Proġetti għan-nom tal-Minsteru għat-Transport, l-Infrastuttura u l-Proġetti Kapitali 

a) Ix-xogħlijiet li tlestew 

Il-Furjana:  Irranġar ta’ uffiċċji ġodda għall-Aġenzija għall-Investigazzjoni tas-Sigurtà fit-Trasport 

(Transport Safety Investigations Agency – TSIA) 

Dan kien jikkonsisti fil-bdil ta’ bini eżistenti f’uffiċċji għall-użu tat-Transport Safety Investigation 

Agency (TSIA). Din l-aġenzija se tinvestiġa inċidenti relatati mat-trasport kemm fuq l-art, fuq il-baħar 

kif ukoll fl-ajru. Saru alterazzjonijiet fil-binja eżistenti, tqiegħed madum ġdid u twaħħlu aperturi ġodda.  

Ġew installati sistemi ta’ arja kundizzjonata u servizzi ġodda tad-dawl u l-ilma.   
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Il-Mellieħa: Tisbiħ taz-zuntier tal-Parroċċa Marija Bambina 

Dan kien jikkonsisti fit-tibdil tal-madum eżistenti taz-zuntier tal-knisja parrokkjali tal-Vitorja, inkluż it-

tqegħid ta’ rampa ġdida tal-ħadid biex tagħti aċċess komdu lil persuni bi bżonnijiet speċjali.   

Ir-Rabat: Tisbiħ ta’ ġnien pubbliku fil-Baħrija 

Dan kien jikkonsisti f’tisbiħ u manutenzjoni ta’ ġnien pubbliku eżistenti fil-Baħrija, inkluż xi bidliet biex il-

ġnien ikun aċċessibbli għal persuni bi bżonnijiet speċjali. Tqiegħed pavimentar ġdid tal-porfido, twaħħlu 

bankijiet u poġġamani ġodda u nbidlu d-dwal dekorattivi u l-laned tal-iskart.  Tranġaw ukoll xi ħitan tas-

sejjieħ eżistenti waqt li f’parti mill-pavimentar tal-ġnien ġie ddisinjat passju sabiex it-tfal ikunu jistgħu 

jilagħbu 

Ħaż-Żebbuġ:  Tisbiħ fi Pjazza, Triq Santa Marija  

Dan kien jinvolvi l-ħolqien ta’ ġnien żgħir bħala żona ta’ rikreazzjoni għar-residenti tal-inħawi u kien 

jinkorpora xogħol ta’ pavimentar kif ukoll tħawwil ta’ pjanti ġodda biex jikkumplimentaw dawk eżistenti. 

Oriġinarjament iż-żona kollha (bl-eċċezzjoni ta’ parti żgħira okkupata minn statwa reliġjuża fuq pedestall) 

kienet magħmula minn ħamrija.  Il-materjal użat għall-pavimentar kien jinkludi Porfido u Pietra di Modica 

u  nħolqot  żona fejn  twaħħlu bankijiet  u dawl ġdid biex din tkun tista’ tinxtegħel filgħaxija. Iż-żona  ta’ 

madwar l-istatwa ġiet irranġata u tkabbret biex b’hekk  ingħatat  aspett aħjar anke lill-istatwa li issa ġiet aktar 

f’pożizzjoni ċentrali. Sar ukoll xogħol ta’ manutenzjoni fuq il-bus shelter eżistenti. 

 

Ħaż-Żebbuġ: Pavimentar madwar il-kappella tal-Lunzjata, Triq il-Lunzjata  

Dan kien jikkonsisti fil-bdil tal-pavimentar eżistenti madwar il-Kappella tal-Lunzjata. Saru xogħlijiet ta’ 

tħaffir ta’ trinek sabiex seta’ jinbidel u jitqiegħed main ġdid tal-ilma u saret installazjoni tas-sistema tal- 

pajpijiet tal-ilma. Sar ukoll xogħol ta’ skavar biex tqiegħdet sodda tal-konkos sabiex fuqha tpoġġa l-

pavimentar tal-Pietra di Modica. Ġie installat ukoll mill-ġdid id-dawl madwar il-kappella tal-Lunzjata. 

Żejtun: Tisbiħ u pavimentar ġdid fiz-Zuntier t’Isfel (Misraħ ir-Repubblika)  

Dax-xogħol, li nbeda lejn l-aħħar tal-2018, kient jikkonsisti fit-tisbiħ u l-bdil ta’ pavimentar f’Misraħ ir-

Repubblika, magħruf aħjar bħala z-zuntier t’isfel tal-knisja parrokkjali ta’ Santa Katarina. Peress li l-proġett 

kien jinsab f’sit sensittiv, ix-xogħol kollu sar taħt is-superviżjoni kontinwa ta’ arkeologu. Waqt l-iskavar 

instabu ġwiebi u kanali antiki, li kollha ġew protetti u, fejn kien possibbli, tħalla aċċess permanenti għalihom. 

Sar pavimentar mill-ġdid magħmul minn madum tal-lava u tal-qawwi biex ifforma disinn li jsegwi ż-żewġ 

assi prinċipali tal-misraħ. It-turġien eżistenti tal-konkos inqalgħu u saru tal-qawwi waqt li l-madum tal-

bankina madwar iz-zuntier inbidel u sar tal-lava bħalma kien dak fil-kumplament tal-bankini fil-pjazza tal-

knisja. Inbniet ukoll funtana fil-parti l-wiesgħa tal-bankina maġenb iz-zuntier biex isservi bħala tifkira ta’ 

għajn tal-ilma antika li kienet tinsab fl-istess post, kif kien jidher fuq ritratti antiki, li iżda kienet ġiet 

imneħħija lejn nofs l-aħħar seklu. Xogħol ieħor li sar kien jinkludi t-tibdil tal-madum tar-rampa li tinżel lejn 

il-latrina pubblika, il-mogħdija ta’ servizzi ġodda taħt l-art, l-installazzjoni ta’ dwal ġodda biex idawlu l-
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faċċata tal-Mużew tal-parroċċa, bankijiet ġodda, bini ta’ kamra żgħira taħt iz-zuntier biex fiha jitpoġġew il-

pompi tal-funtana, il-bdil ta’ kaxxi tas-servizzi u toqob għall-arbli tal-festa. Kif tlesta x-xogħol, il-misraħ 

immedjatament beda jintuża mill-komunità taż-Żejtun kemm għall-attivitajiet relatati mal-festa ta’ Santa 

Katarina u kif ukoll għal diversi attivitajiet oħra soċjo-kulturali. 

 

b) Xogħlijiet li diġà nbdew 

 

Ħ’Attard: Estensjoni/Riġenerazzjoni tal-Park Nazzjonali f’Ta’ Qali 

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

Nazzjonali f’Ta’ Qali.  Għalkemm ix-xogħol fuq is-sit hu maħsub li se jinbeda fit-tieni parti tal-2020, matul 

l-2019 sar ħafna xogħol preparattiv inkluż it-tħejjija ta’ Master Plan li permezz tiegħu sar attentat biex il-

park ikun eqreb lejn id-disinn oriġinali li kellu. Qed jiġi ppjanat li dawk l-interventi li matul is-snin tellfu 

mill-kunċett oriġinali tal-park jiġu rranġati.   

 

Il-park ġie maqsum f’diversi żoni u f’kull żona hu maħsub li jitħejjew pjanti iktar dettaljati u sejħiet għall-

offerti separati biex ix-xogħol ikun jista’ jinbeda fis-sajf tal-2020.   

 

Dawn iż-żoni jinkludu: 

• Bini ta’ żona għall-kunċerti fuq is-sit tal-eks fabbrika tal-prodotti tal-konkos u t-trasformazzjoni 

tagħha f’art bil-ħaxix u faċilitajiet biex jospitaw avvenimenti awdjo-viżivi u folol kbar. 

• Riabilitazzjoni tal-BOV Adventure Park 

• Bini ta’ faċilitajiet ta’ parkeġġi fuq diversi livelli li fuq is-saqaf tiegħu se jsir ukoll bike park 

• Irranġar tal-ġnien formali sabiex il-viżitaturi jkunu jistgħu jesperjenzaw aħjar, u b’mod aktar ċar, il-

merti arkitettoniċi tiegħu: il-forom ġeometriċi u t-tqassim simetriku, l-estensjoni tal-ġnien tul l-assi 

lonġitudinali tiegħu. Ġie mfassal spazju wkoll għall-bini l-ġdid tal-Arkivji Nazzjonali tul l-assi tal-

ġnien formali. 

• Bini ta’ jogging track u cycling track u post għall-ikkampjar bil-faċilitajiet relatati 

• Irranġar taż-żona tas-Suq tal-Bdiewa u l-bini ta’ park għall-klieb 

• Żvilupp ta’ picnic area u park fuq ġewwa 

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

Dan kien 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 inbeda matul l-

2019 u sal-aħħar tas-sena l-ġibjun u s-servizzi kollha ta’ taħt l-art kienu lesti.  Il-proġett hu ppjanat li jitlesta 

lejn nofs l-2020. 
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Il-Kalkara: Tranġar tal-Kalkara Tennis Club, Rinella   

Dan kien jikkonsist f’tiswijiet fit-tennis court u l-clubhouse tal-Kalkara Tennis Club, ir-Rinella.  Ix-xogħljiet 

kienu jinvolvu l-bini mill-ġdid tal-istruttura tal-konkos taħt it-tennis court, il-bini ta’ stand għall-ispettaturi 

b’żewġ livelli man-naħa tal-faċċata tal-clubhouse. Dan waqt li ngħata wiċċ ġdid lit-tennis court bl-asfalt u 

saret mill-ġdid is-sistema ta’ fencing madwaru bi tliet xatbiet ġodda. Sar ukoll tindif tal-faċċata tal-clubhouse 

flimkien ma’ tikħil/tiswijiet, kisi u żebgħa mill-ġdid.  Ix-xogħol hu mistenni li jitlesta fit-tieni parti tal-2020. 

 

Ir-Rabat: Xogħol ta’ landscaping, Triq Tat-Tabija/Triq Għeriexem  

Dan jinvolvi l-ħolqien ta’ promenade fejn wieħed jista’ jippassiġġa u jgawdi l-veduta fis-sigurtà. Għalhekk 

tħejjew disinji dettaljati biex jinbena promenade fi Triq Tat-Tabija u Triq Għeriexem, u dan jinkludi l-bini 

mill-ġdid tat-toroq, servizzi infrastrutturali ta’ taħt l-art, pavimentar tal-bankini, sistema ta’ street lighting u 

għamara tat-triq. Saru diversi studji fuq il-ġeoloġija tal-blat tas-sit sabiex ikunu jistgħu jitħejjew id-disinji 

strutturali u ġew identifikati diversi soluzzjonijet strutturali li jieħdu inkonsiderazzjoni l-ġeoloġija tal-lokal. 

Tħejja pjan sabiex siġar li se jitneħħew minħabba dan il-proġett jiġu kkumpensati bi tħawwil ta’ siġar oħra 

fil-Park Nazzjonali f’Ta’ Qali. Hu mistenni li x-xogħol fuq dan il-proġett jinbeda fit-tieni parti tal-2020 wara 

li jinħareġ il-permess meħtieġ u tingħata s-sejħa għall-offerti. 

 

San Ġiljan: Tiswijiet  strutturali taħt il-promenade quddiem il-knsija tal-Karmnu tal-Balluta 

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

bil-baħar u l-maltemp.  Ġew studjati il-possibbiltajiet għat-tiswija taż-żewġ żoni ewlenin affettwati, jiġifieri 

waħda faċċata tal-knisja tal-Balluta u l-oħra ħdejn il-pitch tal-waterpolo tan-Neptunes. L-istruttura eżistenti 

li kienet tikkonsisti fi travi tal-konkos u kolonni/piles ġiet evalwata għall-integrità strutturali u ttieħdu cores 

miż-żewġ siti rispettivi fejn ġie deċiż li s-soqfa tal-konkos eżistenti jissewwew waqt li s-saqaf fil-parti li 

jinsab maġenb il-Barracuda Restaurant jinbidel. Sar ukoll tqegħid ta’ waterproofing membrane, xogħlijiet 

ta’ pavimentar kif ukoll il-bdil tad-dawl u tal-poġġaman. Sal-aħħar tas-sena, dax-xogħol kien jinsab fi stadju 

avvanzat u hu mistenni jitlesta fl-ewwel xhur tal-2020. 

 

Is-Siġġiewi: Tisħiħ/tiswija tal-ħajt li jdawwar il-grawnd tal-futbol f’Wied Ħesri. 

Dan ix-xogħol kien jikkonsisti fil-bdil/tiswija tal-ħajt li jdawwar il-grawnd tal-futbol fiż-żona magħrufa 

bħala Wied Ħesri. Ingħatat is-sejħa għall-offerti u x-xogħol inbeda lejn l-aħħar tas-sena.  Hu mistenni li 

jitlesta fit-tieni parti tal-2020. 
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2. Proġetti għal dipartimenti u ministeri oħra  

a) Ix-xogħlijiet li tlestew 

Marsaskala: Bini ta’ grawnd tal-futbol u faċilitajiet anċillari fil-Park Nazzjonali tal-Familja 

Sant’Antnin (MEDE) 

Tkompla u tlesta x-xogħol mibdi fl-2018 fuq il-bini ta’ grawnd tal-fubol ta’ 90 metru tul u 45 metru wiesa’ 

mgħammar bil-faċilitajiet kollha meħtieġa.  Ġew ikkummissjonati studji ġeoloġiċi fuq it-tip ta’ blat u 

materjal li hemm fuq is-sit waqt li x-xogħlijiet li saru kienu jinkludu t-tneħħija ta’ ħitan tas-sejjieħ;  qtugħ 

ta’ blat; tneħħija ta’ ħamrija, siġar u arbli tad-dawl; bini ta’ ġibjun; bini  ta’ dressing rooms; bini ta’ sub-

floors; bini ta’ rampi u xogħlijiet ta’ twaħħil ta’ waterproofing membrane.  Xogħlijiet oħra jinkludu l-bini 

ta’ substation tal-elettriku, xogħlijiet ta’ elettriku, installazzjoni ta’ CCTV cameras, floodlights, lasti, bank 

tas-sostituti, tqegħid tat-turf artifiċjali, bini ta’ sistema ta’ french drains, bini ta’ sentina tad-drenaġġ 

mgħammra bil-pompi b’kollox, xogħlijiet ta’ asfaltar, installazzjoni ta’ xatbiet tal-ħadid u ħafna xogħlijiet 

oħra. 

Il-Belt Valletta: Tibdil strutturali, tranġar u tisbiħ tal-binja amministrattiva tal-Ministeru għall-

Enerġija u l-Immaniġġjar tal-ilma f’Moll il-Barriera (MEW) 

Tkompla u tlesta x-xogħol mibdi fl-2018 fuq it-tibdil strutturali, tranġar u tisbiħ tal-uffiċċji f’din il-binja. Ix-

xogħol involva tibdil strutturali sabiex jinħolqu spazji iżjed adegwati għax-xogħol amministrattiv li jsir minn 

dan il-Ministeru. Twaqqgħu ħitan u nbnew oħrajn ġodda speċjalment fil-parti tar-reception li nbidlet f’open 

plan kbira. Numru sostanzjali mill-uffiċċji ġew maqlugħa u saru finishes kompletament ġodda, inkluż 

installazzjoni ta’ dawl, ilma, drenaġġ, arja kundizzjonata, art ġdida, kisi, bibien u soffitti ġodda. L-aperturi 

kollha tal-injam fil-faċċatta ġew restawrati u dawk interni saru ġodda. Il-faċilitajiet sanitarji kollha, inkluż 

il-kċejjen, saru mill-ġdid u tfasslu wkoll faċilitajiet aċċessibbli għal persuni bi bżonnijiet speċjali. Id-daħla 

esterna tal-blokka saret ukoll mill-ġdid, bl-użu ta’ pavimentar tal-ġebel tal-qawwi. 

b) Ix-xogħlijiet li diġà nbdew 

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

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

ġdida fil-Ghana. Saru disinji dettaljati u ġew ippreparati dokumenti sabiex tinħareġ sejħa għall-offeri għax-

xogħlijiet ta’ rinnovament. Dawn se jinkludu alterazzjonijiet, finishes, għamara, kmamar tal-banju, reception 

u servizzi. Ix-xogħljiet mistennija li jsiru matul l-2020. 

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

Tħejjew disinji ddettaljati tax-xogħlijiet u ġew ippreparati dokumenti biex tinħareġ sejħa għall-offerti biex 

jitwettaq dan ix-xogħol ta’ rinnovament fl-Ambaxxata Maltija fit-Turkija. Dan se jikkonsisti f’partitions, 
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soffitti, servizzi, bibien u miżuri biex tissaħħaħ is-sigurtà tal-post. Ix-xogħljiet mistennija li jsiru matul l-

2020. 

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

Tħejjew disinji u ġew ippreparati dokumenti biex tinħareġ sejħa għall-offerti biex tiġi rinnovata l-Ambaxxata 

ta’ Malta f’Beijing. Ix-xogħol se jikkonsisti f’rinnovament tal-uffiċċju tal-Ambaxxata sabiex tingħata dehra 

attraenti u alterazzjonijiet sabiex l-Ambaxxata tkun tista’ taqdi aħjar il-funzjonijiet tagħha. Ix-xogħol se 

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

post. Ix-xogħljiet mistennija li jsiru matul l-2020. 

 

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

Dipartiment tad-Dwana, Ħal Far (MFIN) 

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

Inġiebu klieb ġriewi u għalliema kwalifikati minn barra sabiex iħarrġu dawn il-klieb. Il-ħlas għal dawn il-

klieb u l-għalliema tagħhom se jsir minn fondi Ewropej tal-OLAF iżda l-proġett qed jiġi finanzjat minn fondi 

pubbliċi. Matul is-sena tħejjew il-pjanti u d-dokumenti biex tinħareġ is-sejħa għall-offerti, inkiseb il-permess 

meħtieġ u nbeda x-xogħol. Saru xogħlijiet ta’ skavar ta’ materjal u blat, inbena ġibjun taħt l-art, saru l-

pedamenti, inbniet blokka uffiċini fuq żewġ sulari u nbnew  għaxar kennels. L-ewwel parti li tlestiet 

kompletament kienet is-substation tal-Enemalta. Inħareġ ukoll ċertifikat ta’ konformità mill-Awtorità tal-

Ippjanar fuq l-istess substation. Din il-binja ġiet verifikata mill-inġiniera tal-Enemalta sabiex din setgħet 

tgħaddi għandhom sabiex jibda jitqiegħed l-apparat. Ix-xogħol fuq il-proġett mexa b’rata mgħaġġla tul is-

sena speċjalment dak li jirrigwarda struttura. Lejn l-aħħar tas-sena nbeda x-xogħol fuq is-servizzi u xogħol 

ta’ tlestija. Inbeda xogħol fuq l-istallazjoni tad-dawl u tal-ilma u s-sistemi l-oħra kollha. Saru l-kontrabjut u 

l-kumplament tax-xogħlijiet mistennija li jitkomplew u jitlestew fl-ewwel xhur tal-2020. 

 

Floriana:  Tranġar ta’ proprjetà biex tintuża bħala l-uffiċini l-ġodda tal-IAID (OPM)  

Dan il-proġett se jikkonsisti fl-irranġar ta’ bini bi tliet sulari u kantina li sa ftit ilu kien jintuża mill-Uffiċċju 

Konġunt (Joint Office) biex isir uffiċini għall-IAID. Parti minn dan il-bini, fuq in-naħa ta’ ġewwa, se 

jitwaqqa’ u jerġa’ jinbena. Wara li nkiseb il-pemess u tħejjew id-dokumenti għas-sejħa għall-offerti fl-2018, 

matul l-2019 beda x-xogħol billi nbeda parti mit-twaqqigħ li kellu jsir. Ġie deċiż li l-faċċata tal-ġenb (ħdejn 

TM) tiġi mwaqqa’ wkoll minħabba li kienet se tkun perikoluża waqt ix-xogħlijiet. Beda jsir ukoll tqaxxir ta’ 

żebgħa fuq ġewwa, fil-parti li se tinżamm, kif ukoll bdew ix-xogħlijiet ta’ restawr fuq il-faċċata.  Ix-xogħol 

mistenni jitkompla u jitlesta lejn l-aħħar tal-2020. 

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

Tħejjew disinji u ġew ippreparati dokumenti biex tinħareġ sejħa għall-offerti biex tiġi rinnovata l-Ambaxxata 

ta’ Malta f’Tuneż. Ix-xogħol se jikkonsisti f’rinnovament tal-uffiċċju tal-Ambaxxata sabiex tingħata dehra 
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attraenti u alterazzjonijiet sabiex l-Ambaxxata tkun tista’ taqdi aħjar il-funzjonijiet tagħha. Ix-xogħol se 

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

post. Ix-xogħljiet mistennija li jsiru matul l-2020. 

 

Id-Direttorat għall-Implimentazzjoni tal-Proġetti (PID) 

 

Dan id-Direttorat kien involut fit-twettiq ta’ diversi proġetti matul l-2019.  

 

Il-forn l-antik fi Triq id-Daħla tas-Sienja f’Ħad-Dingli 

Il-forn l-antik, li jinsab fit-triq magħrufa bħala d-Daħla tas-Sienja f’Ħad-Dingli, kien ilu snin twal 

magħluq fi stat dilapitat u strutturalment perikoluż. Għaldaqstant, ġie attwat proġett ta’ restawr li 

kien jinvolvi bosta xogħlijiet u interventi strutturali. Din il-binja issa tista’ tintuża għal skopijiet soċjo-

kulturali u edukattivi mill-komunità. 

 

Xogħol ta’ tisbiħ fil-Park ta’ Għar Lapsi fis-Siġġiewi 

Fi Frar beda x-xogħol fil-Park ta’ Għar Lapsi. Inbnew ħitan bil-ġebel tas-sejjieħ, tqiegħdet art tal-

konkos għal grawnd żgħir fejn it-tfal jistgħu jilagħbu l-ballun u art tal-konkos biex tieħu l-pavimentar. 

Twaħħal railing iggalvanizzat mad-dawra kollha, saret sistema ġdida tad-dawl kif ukoll pavimentar 

ġdid. Il-proġett jinkludi bandli għat-tfal u żona rikreattiva li fiċ-ċentru tagħha se jkun hemm 

installazzjoni artistika bl-isem Misraħ il-Kliem Mistur. Dan il-proġett mistenni jkun lest fl-2020. 

 

Proġett ta’ Dingli Scouts, li jinkludi wkoll ġiebja eżistenti fi Triq Rill, Ħad-Dingli 

Saru xogħlijiet estensivi ta’ kostruzzjoni, finishing u tisbiħ mill-ħaddiema tal-gvern fil-kumpless li qed 

jintuża mill-iscouts ta’ Ħad-Dingli. Dawn kienu jinkludu l-estensjoni tal-binja eżistenti bil-bini ta’ sala 

ġdida b’sular sotteran. L-aċċess għas-sular sotterran sar permezz ta’ rampa biex jippermetti li jkun 

hemm il-ħażna ta’ affarijiet bżonjużi għall-iscouts. Il-binja eżistenti ġiet imtejba b’mod sostanzjali minn 

ġewwa kif ukoll minn barra. 

 

F’dan il-kumpless ġew mibnija faċilitajiet li jinkludu kamra għall-pompi, kif ukoll sensiela ta’ rampi u 

spazji varji għall-użu rikreattiv. Saru wkoll xogħlijiet estensivi ta’ immaniġġjar tal-ilma tax-xita kif 

ukoll ta’ tisbiħ. Dan fost oħrajn billi ġew irranġati u mibnija ħitan tas-sejjieħ, sar il-bini ta’ funtana, kif 

ukoll ir-ristrutturar tal-ħitan ta’ barra li jdawru l-kumpless. Dan ix-xogħol mistenni jitlesta fl-ewwel 

xhur tal-2020. 
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Kostruzzjoni ta’ ħajt tal-blokki tal-ġebel fil-grawnd tal-futbol tax-Xgħajra Tornadoes 

Inbena ħajt ta’ lqugħ bil-blokki tal-franka biex wara jkun jista’ jibda x-xogħol ta’ kostruzzjoni tal-binja 

l-ġdida tal-klabb tan-Nursery tax-Xgħajra Tornadoes. Ix-xogħol ta’ kostruzzjoni ta’ din il-binja 

mistenni jkun lest sal-aħħar ta’ Lulju 2020. 

 

Ħidma u manutenzjoni fuq diversi promenades  

Saru xogħlijiet ta’ manutenzjoni fuq ir-railings tal-metall flimkien mas-sottobank u l-bollards f’numru 

ta’ promenades. Dan ix-xogħol sar b’mod kontinwu matul is-sena kollha.  

Il-promenades li sar ix-xogħol fuqhom huma:  

• Buġibba, il-Qawra, San Pawl il-Baħar u x-Xemxija 

• Marsaskala li jinkludi ż-żona taż-Żonqor 

• Tas-Sliema u San Ġiljan 

• Il-Qajjenza u Birżebbuġa 

 

Playing Field fi Triq San Dwardu, il-Birgu 

Dan is-sit ġie mnaddaf mill-materjal u sar xogħol ta’ skavar. Wara li tlesta l-iskavar, saret sodda tal-

konkos bil-qlib biex wara l-kuntrattur tal-Kunsill Lokali seta’ jkompli bix-xogħol ta’ pavimentar, 

tqegħid ta’ bandli u aċċessorji kif ukoll materjal għas-sigurtà.  

 

Tneħħija ta’ periklu għall-pubbliku fil-Kalkara faċċata tal-Esplora 

F’din iż-żona kien hemm blat li kien fil-periklu li jista’ jaqa’ għat-triq u li kien qed joħloq periklu għall-

pubbliku li jgħaddi minn taħtu.  Dan il-blat ġie mneħħi biex jiġu evitati inċidenti li setgħu jinqalgħu. 

 

Xogħol ta’ restawr fuq monumenti 

Sar xogħol ta’ restawr u ta’ tisbiħ fuq il-Monument tal-Gwerra u l-Monument tal-Ħelsien li jinsabu fil-

Birgu. 

 

Xogħlijiet ta’ ħitan tas-sejjieħ u tal-kantun fit-toroq 

Saru xogħlijiet ta’ manutenzjoni u ta’ bini mill-ġdid ta’ ħitan kemm tas-sejjieħ u kif ukoll tal-kantun 

f’diversi toroq fil-lokalitajiet tar-Rabat, Ħad-Dingli, l-Imtarfa, il-Mellieħa, San Pawl il-Baħar, Ħal 

Għargħur, Ta’ Qali, Pembroke, Ħal Luqa, Ħal Għaxaq, iż-Żurrieq, il-Kalkara, ir-Rinella, Bormla u x-

Xgħajra.  

 

Xogħlijiet ta’ patching fit-toroq 

Sar xogħol ta’ patching fil-lokalitajiet tal-Mellieħa, Ta’ Qali, Ħad-Dingli, Ħaż-Żebbuġ, Raħal Ġdid, 

Birżebbuġa u Tas-Sliema.  
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Xogħlijiet ta’ Bankini 

Saru xogħlijiet ta’ tiswija u bini mill-ġdid ta’ bankini fil-lokalitajiet tar-Rabat, Ħad-Dingli, iż-Żurrieq, 

il-Mellieħa, San Pawl il-Baħar, il-Mosta u Birżebbuġa.  

 

Xogħol ta’ tisbiħ fuq iz-zuntieri tal-knejjes 

Sar xogħol ta’ restawr u ta’ tisbiħ fuq iz-zuntier tal-knisja ta’ Ħad-Dingli, fuq iz-zuntier tal-knisja tal-

Mellieħa, u fuq iz-zuntier tal-knisja ta’ Ħaż-Żebbuġ.  

 

Xogħol f’diversi ġonna 

Sar xogħol ta’ tisbiħ fi Ġnien Ġużè Ellul Mercer u Ġnien il-Familja f’Ħad-Dingli. Sar ukoll xogħol fi 

Ġnien is-Sinjura fl-Imtarfa u Ġnien Dun Anton Debono fil-Mellieħa. 

 

Xogħlijiet oħra kienu jinkludu: 

• xogħlijiet fl-iskola primarja ta’ San Ġorġ f’Ħal Qormi u fl-iskola primarja tal-Imġarr. 

• xogħlijiet biex itejbu u jsebbħu kemm il-Garaxx tal-Gvern f’Kordin u kif ukoll Project House 

f’Belt is-Sebħ.  

• bini ta’ karreġġjata fis-Salini  

• tindif tal-culverts għall-ilma tax-xita 

• bini ta’ rampa għall-persuni bi bżonnijiet speċjali u xogħol ta’ tisbiħ fil-grawnd tal-futbol ta’ 

Marsaskala 

• passaġġ f’Ħal Far biex jagħti aċċess lill-bdiewa tal-lokal 

 

Xogħlijiet mill-PID għat-Taqsima tal-Maintenance and Monitoring Unit (MMU) 

It-taqsima tal-MMU jagħmlu rapporti fejn ikun hemm bżonn isiru xogħlijiet ta’ manutenzjoni fit-toroq. 

Dawn jinkludu tiswija fuq bankini, traffic islands, central strips, ħitan tas-sejjieħ u tal-kantun, 

manutenzjoni fuq għamara u arbli tas-sinjali tat-toroq, bankijiet, sprallijiet, għotjien tas-servizzi, eċċ. 

B’dawn l-interventi, l-ambjent fit-toroq jingħata dehra aħjar. 

 

It-Taqsima tal-waterproofing  

It-Taqsima tal-waterproofing għamlet xogħlijiet ta’ kisi bil-membrane li kopra firxa ta’ 3,370 metru 

kwadru fuq diversi postijiet.  

 

Id-Direttorat tal-Manifattura u Servizzi  

Id-Direttorat tal-Manifattura u Servizzi fid-Dipartiment tax-Xogħlijiet u l-Infrastruttura fi ħdan il-

Ministeru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali jagħmel xogħlijiet ta’ inġinerija, 
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manifattura, tiswijiet u manutenzjoni fid-diversi ministeri, dipartimenti u entitajiet governattivi. Id-

Direttorat jinkorpora fih numru ta’ sezzjonijiet.  

 

Matul l-2019 is-sezzjonijiet tal-mastrudaxxi, plumbing, elettriku, funtani, belisha lights u manutenzjoni 

kif ukoll l-istores ġew rilokati mill-fergħa tal-Marsa għal Kordin fejn diġà kien hemm is-sezzjonijiet 

tal-vetturi ż-żgħar, il-vetturi l-kbar, l-inġenji, l-auto electricians, il-miscellaneous, is-sezzjoni tat-traffic 

lights, is-sezzjoni tal-air conditions, is-sezzjoni tal-metall u l-Koperattiva tat-Tabelli u Sinjali - il-

Koptasin.  

 

Is-sezzjoni tal-aluminju ġiet rilokata fl-Imrieħel sakemm jinbena ħanut tax-xogħol adegwat f’Kordin, 

filwaqt li ġiet żmantellata s-sezzjoni tal-lifts.  

 

L-art li d-Direttorat kien juża fil-Marsa ngħatat lill-Kunsill Malti għall-Arti għall-proġett tal-Villaġġ 

tal-Karnival. 

 

Is-Sezzjoni tal-Ħaddieda 

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

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

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

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

matul iż-żjarat statali, kif ukoll ċerimonji uffiċjali tal-festi pubbliċi u okkażjonijiet oħrajn li jittellgħu 

fil-Belt u nħawi oħra. 

 

Matul l-2019 kien hemm sebgħa u sittin (67) talba għal xogħlijiet differenti. Fost il-proġetti li fihom 

kienet involuta din is-sezzjoni tul l-2019, kien hemm xogħlijiet ta’ ħadid fiċ-Ċentru Pastorali u f’Santa 

Katarina fir-Rabat, f’Buġibba, fil-Foss tal-Imdina, madwar iz-zuntier tal-knisja parrokkjali ta’ Wied il-

Għajn, fi Triq Santa Tereża f’Bormla, fi Ġnien Santa Marija f’Ħaż-Żebbuġ u fil-grawnd tal-Infetti 

f’Birkirkara. 

 

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’ uffiċini tal-Gvern u postijiet pubbliċi. 

 

Matul l-2019 kien hemm b’kollox 16-il talba għal xogħlijiet differenti. Fost il-proġetti li fihom kienet 

involuta s-sezzjoni tal-plumbers tul l-2019, kien hemm installazzjoni ta’ sistemi ġodda tal-ilma fil-

Klabb tar-Regatta ta’ Birżebbuġa, fi Ġnien il-Ħaddiem u fl-iskola Primarja ta’ Ħad-Dingli, f’Ta’ 
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Kandja, fil-binja tal-Iscouts ta’ Ħal Qormi, fil-Park tal-Familja f’Wied il-Għajn, fil-Laboratorju tal-Paċi 

u fil-Ġnien tal-Imtarfa. 

 

Is-Sezzjoni tal-Funtani 

Is-sezzjoni tal-funtani twettaq  xogħlijiet ta’ tiswija u manutenzjoni 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, skont AL 5/2006 u AL 262/2006, biex jiġi assigurat li l-ilma ma jkollux 

numru kbir ta’ batterji li jistgħu jikkawżaw mard bħal legionella. 

 

Din is-sezzjoni hija l-ewwel waħda li ġiet ristrutturata. Dan ir-ristrutturar huwa parti minn eżerċizzju 

iżjed wiesa’ li nbeda f’dan id-Direttorat fid-Dipartiment tax-Xogħlijiet u l-Infrastruttura. Din is-sezzjoni 

issa qed tkun iżjed produttiva u flessibbli filwaqt li t-tindif u l-manutenzjoni qegħdin isiru f’iżjed dettall 

u b’mod regolari. 

 

Is-Sezzjoni tal-Mastrudaxxi 

Fis-sezzjoni tal-mastrudaxxi sar ħafna xogħol ta’ manutenzjoni fuq l-aperturi tad-Dipartiment tal-

Informazzjoni u f’diversi ministeri fosthom fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru, fil-Ministeru tal-Finanzi, kif 

ukoll f’entitajiet governattivi oħra.  

 

Inħadmu bankijiet għall-ġnien tal-Baħrija u għall-Park ta’ Għar Lapsi. Saru diversi xogħlijiet fil-Klabb 

tal-Futbol ta’ Dingli Swallows, kif ukoll xogħol fil-Klabb tar-Regatta tal-Birgu.  

 

Tlesta xogħol estensiv ta’ manutenzjoni fuq l-aperturi fir-residenza tal-Prim Ministru, Villa Francia, 

f’Ħal Lija, filwaqt li nbeda xogħol simili fil-Palazz tal-Girgenti.  

 

Is-Sezzjoni tal-Aluminju 

Matul din is-sena, is-sezzjoni tal-aluminju mmanifatturat aperturi, għamlet xogħlijiet tal-aluminju, 

partitions, soffitti u parquet f’diversi uffiċini u ministeri governattivi b’mod partikolari fil-Ministeru 

tal-Enerġija u l-Konservazzjoni tal-Ilma, għall-Awtorità tad-Djar u fil-Klabbs tal-futbol ta’ Dingli 

Swallows u dak ta’ Wied il-Għajn.  Saru wkoll diversi xogħlijiet fi Project House, il-Furjana, kif ukoll 

xogħlijiet fis-sular il-ġdid tal-Amministrazzjoni tad-Direttorat f’Kordin. 

 

Is-Sezzjoni tal-Elettriku 

Fl-2019 sar xogħol ta’ installazjonijiet tal-elettriku totalment ġodda fil-blokka amministrativa tad-

Direttorat f’Kordin. Saru wkoll installazzjonijiet ġodda fil-workshops tal-air conditioning, tal-ħaddieda 

u l-mastrudaxxi. Stallazjonijiet ġodda saru fl-Imrieħel, waħda għal workshop tal-aluminju u oħra sabiex 
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l-istores fl-Imrieħel jinqalbu għal sistema ta’ 3-phase. F’Belt is-Sebħ inbidlu id-dwal ta’ Project House 

minn tubi għal LEDs. Saru wkoll diversi xogħlijiet fl-installazjoni tal-elettriku fil-Ministeru. 

 

Installazzjonijiet ġodda saru wkoll fi tliet skejjel primarji għall-apparat tal-IT. Dawn it-tliet skejjel kienu 

f’Ħal Qormi, il-Qrendi u l-Fortini fil-Birġu 

 

Sar id-dawl u l-installazzjoni tal-Monument Ħaġarna fix-Xagħra, Għawdex. Saret manutenzjoni fuq id-

dawl ta’ Wied Babu, il-Monument tal-Ħelsien fil-Birgu, Bieb il-Bombi fil-Furjana, u x-Xgħajra ta’ Ħaż- 

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-Akkwadott f’Birkirkara, Bormla, il-Birgu, il-Kalkara u l-Furjana. Saret manutenzjoni tad-dawl 

ta’ Xatt ir-Riżq fil-Birgu u l-Bieb ta’ Santa Liena f’Bormla.  

 

Is-Sezzjoni tat-Traffic Lights 

Twaħħlu pelican lights ġodda fi Triq l-Imġarr, Għawdex; fi Triq il-Marfa, il-Mellieħa; f’Ta’ Buqana, 

ir-Rabat; fi Triq tal-Balal, San Ġwann; fi Triq Ħal Luqa, Santa Luċija; fi Triq Bormla, Ħaż-Żabbar; fil-

By-Pass ta’ Ħal Għaxaq; fi Triq in-Naxxar, San Ġwann; fi Triq taċ-Ċawsli u fi Triq A. Cachia Zammit, 

iż-Żejtun. 

 

It-traffic lights fil-junction ta’ ħdejn iċ-ċimiterju tal-Addolorata tneħħew għalkollox minħabba li beda 

jiffunzjona parti mill-proġett tal-flyover tal-Marsa.  Saret ukoll manutenzjoni ta’ traffic lights u pelican 

lights madwar Malta. 

 

Is-Sezzjoni tal-Air Conditioning 

Din is-sezzjoni ħadet ħsieb  it-tiswija u l-manutenzjoni ta’ air conditioners f’49 ministeru, dipartimenti, 

ċentri tas-saħħa u djar tal-anzjani, li wħud minnhom jużaw sistemi centralizzati. B’kollox kien hemm 

madwar 1,000 sejħa għal tiswija jew manutenzjoni ta’ air conditioners.  

 

Fil-proċess tar-rilokazzjoni tad-Direttorat din is-sezzjoni ħadet ħsieb l-iżmantellar tal-units il-qodma 

mill-fergħa tal-Marsa u t-twaħħil ta’ oħrajn ġodda fl-uffiċċji, fil-ħwienet tax-xogħol u l-mobile offices. 

 

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 inċident tat-traffiku, u li 

jkun assigurat li m’hemmx periklu għas-sewwieqa u l-pubbliku. Barra minn hekk, issir ukoll 

manutenzjoni kontinwa sabiex ikun żgurat li l-units joperaw mingħajr problemi. 
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Is-Sezzjoni tal-Manutenzjoni 

Is-sezzjoni tal-manutenzjoni għamlet xogħol ta’ tisbiħ fir-residenza tal-Prim Ministru, Villa Francia, 

f’Ħal Lija u fil-Ministeru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali. Tat ukoll il-kontribut 

tagħha fil-proċess tar-rilokazzjoni tal-operat tad-Direttorat, kemm fil-ġarr tal-għamara u l-materjal u 

anke fil-kisi u ż-żebgħa fl-uffiċċji l-ġodda. Saret manutenzjoni tal-bjut tal-każin tal-banda San Ġorġ ta’ 

Bormla filwaqt li ġie installat chain fence fil-ground tal-Infetti f’Birkirkara. 

 

Is-Sezzjonijiet tat-Tiswija tal-Vetturi 

Is-sezzjonijiet tal-vetturi jagħtu assistenza teknika lill-flotta tal-vetturi li għandu l-Ministeru għat-

Trasport, l-Infrastruttura u l-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. 

 

Is-Sezzjoni tal-Immaniġġjar tal-Vetturi 

Din is-sezzjoni tagħmel monitoraġġ tat-tracking tal-vetturi filwaqt li tintervjeni billi tassisti meta jkun 

hemm bżonn ta’ vetturi b’mod urġenti għas-servizz tal-Ministeru. 

 

Mill-pompa tal-fjuwil li d-Direttorat tal-Manifattura u Servizzi għandu f’Kordin jitqassam diżil u petrol 

bla ċomb. Isir ukoll tqassim ta’ diżil 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 jinkludu l-fjuwil li jitqassam lill-WasteServ, il-Forzi Armati u entitajiet oħra. 

Tip ta’ Karburant Ammont (Litri) 

Diżil 479,933 

Petrol 118,102 

Total (Litri) 598,035 

 

It-Taqsima Marittima u tal-Ilma tax-Xita 

 

Is-Sezzjoni Marittima 

Matul is-sena 2019 ġew approvati l-permessi mill-Awtorità tal-Ippjanar għal dawn ix-xogħlijet:  

tiswija tal-iskal li hemm f’Little Armier; tiswija ta’ żewġ skalijiet fil-bajja ta’ Ramlet il-Qortin fl-

Armier, limiti tal-Mellieħa.  Kien hemm ukoll tiswija tal-moll li jservi bħala triq mix-Xemxija għall-

inħawi tal-Veċċa, f’San Pawl il-Baħar. 
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Fl-aħħar tal-2019 ġiet sottomessa applikazzjoni għall-bini mill-ġdid ta’ ħajt fil-baħar li ġġarraf bil- 

maltemp quddiem is-salini tal-melħ fil-Bajja tas-Salina. 

 

Xogħlijiet mill-ħaddiema manwali tas-Sezzjoni  

Wara l-maltempata kbira ta’ Frar 2019, sar tindif u tiswijiet f’diversi lokalitajiet. Fil-Bajja tar-Rinella, 

tneħħa moll żgħir perikoluż u ngħalaq l-aċċess għall-Forti Ricasoli minħabba li ċeda ħajt. Fix-Xemxija 

tneħħew blokok tal-konkos minn moll żgħir li nqaleb bil-maltemp u f’San Pawl il-Baħar saret tiswija 

ta’ skalijiet. Fix-Xgħajra ġie mnaddaf il-Banju tal-Milord minn ġebel kbir. 

 

Pixxina tal-waterpolo fil-Bajja ta’ Marsaskala 

F’Marzu 2019 ġie ffirmat il-kuntratt għad-disinn u l-bini tal-pixxina proposta fil-bajja ta’ Wied il-

Għajn. Wara dan, inbeda x-xogħol ta’ rfinar tal-pjanti li ġew sottomessi lill-Awtorità tal-Ippjanar. Tul 

dan il-proċess intalab studju tal-impatt fuq il-bajja u fuq iċ-ċirkulazzjoni tal-ilma, impatt tal-ħsejjes 

minħabba ż-żieda fit-traffiku kif ukoll rapport dwar ir-ramel u l-ħama li jrid jitneħħa mill-bajja. Saru 

numru ta’ laqgħat mal-kuntrattur kif ukoll ma’ Sports Malta sabiex jiġu ffinalizzati l-istudji mitluba 

ħalli jkun jista’ jiġi pproċessat dan il-permess. 

 

Faċilità ta’ hard standing f’Marsaxlokk 

Saru numru ta’ laqgħat mad-Dipartiment tas-Sajd dwar it-tisbiħ u t-titjib ta’ faċilitajiet għall-ħaddiema, 

kif ukoll titjib ambjentali tas-sit. Saru diversi pjanti għall-bini ta’ uffiċini u faċilitajiet sanitarji kif ukoll 

workshops u garaxxijiet għall-ħaddiema u operaturi tas-sit.  

 

Studji għall-protezzjoni tul il-kosta ta’ Malta 

Is-Sezzjoni Marittima 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 twaħħlu diversi 

tabelli u fencing sabiex javżaw lill-pubbilku bil-periklu. Dawn it-tabelli jiġu spezzjonati u ssirilhom 

manutenzzjoni tul is-sena. 

 

Ġew ukoll identifikati tliet lokalitijiet fejn iridu jsiru interventi ta’ tisħiħ tal-blat.  Dawn huma Għar 

Lapsi, fil-limiti tas-Siġġiewi, l-inħawi tal-Veċċa f’San Pawl il-Baħar u St Peter’s Pool f’Dellimara. 

F’dawn it-tliet lokalitajiet ġie mniedi proċess ta’ dokumentazzjoni tal-blat permezz ta’ drones u 

Terrestial Laser Scanner. Dan sar sabiex isir studju fid-dettall tal-problemi f’dawn il-lokalitajiet kif 

ukoll biex isiru d-disinji u d-dettalji tal-interventi meħtieġa. 

 

Is-sezzjoni ntalbet ukoll sabiex tagħti s-sehem tagħha biex isir ilqugħ fil-baħar għall-protezzjoni ta’ 

parti minn Forti Ricasoli li qed tiġġarraf bil-maltemp, u dan bħala parti mill-proġett ta’ riabilitazzjoni 
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tal-istess Forti. Għal dan il-għan, saru diversi spezzjonijiet u ġie kkummissjonat studju sabiex isiru 

proposti għall-bini ta’ strutturi jew breakwater għall-protezzjoni tal-Forti. 

 

Xogħol ta’ konsolidament tal-blat fi Triq l-Istazzjon fl-Imtarfa  

Is-sezzjoni ħadet ukoll ħsieb xogħlijiet ta’ konsolidament tal-blat tul Triq l-Istazzjon fl-Imtarfa. Tul din 

it-triq saru numru ta’ rockbolts sabiex jintrabat il-blat, sar shotcreting sabiex jimtlew ħofor fil-blat u fl-

aħħar ġiet imwaħħla xibka sabiex ġebel żgħir jinżamm milli jaqa’ fuq min ikun qed juża t-triq.  

 

Applikazzjonijiet għal fondi tal-UE 

Ġew sottomessi żewġ proġetti għall-fondi Interreg Italia Malta: 2COASTS and REMELLON.  

 

Il-proġett 2COASTS għandu l-għan li jsir studju tat-tipi ta’ ramel fil-bajjiet ta’ Malta u Sqallija, tinbena 

database u jiġi identifikat sors alternattiv ta’ ramel fil-baħar. Din l-applikazzjoni saret flimkien mal-

Universitajiet ta’ Malta, ta’ Catania u ta’ Palermo, kif ukoll l-Istituto Nazionale di Geologia e 

Vulcanologia ta’ Catania. 

 

Il-proġett REMELLON għandu l-għan li jsiru xogħlijiet ta’ tindif u tisbiħ fil-Magħluq ta’ Marsaskala. 

 

Is-Sezzjoni tal-Ilma tax-Xita 

 

Bini ta’ culverts 

Inbnew numru ta’ culverts ġodda f’dawn il-postijiet: 

• Ħaż-Żabbar – Triq l-Iskola – 114m 

• Marsaxlokk – Triq l-Avukat Carmelo Caruana – 128m 

• L-Imrieħel Industrial Estate – Triq l-Intornjatur - 183m tul ta’ 800mm diameter pipe 

• L-Imrieħel – Triq Notabile – 40m tul ta’ 250mm, 50m tul ta’ 400mm, 90m tul ta’ 500mm u 

65m tul ta’ 600mm diameter pipe. 

• L-Imqabba – Triq il-Konvoj ta Santa Marija, Triq X. Farrugia, Triq G. Darmanin – 425m tul 

ta’ 1m diameter pipe. 

 

Xogħol ieħor 

• Marsaskala – Żonqor – saret trinka u tqiegħdu cables tal-elettriku għas-substation tal-iżbokk 

tal-ilma tax-xita tal-mini tal-NFRP – 882m 

• Ta’ Xbiex – saret trinka u tqiegħdu cables tal-elettriku għas-substation tal-ħrug tal-ilma tax-

xita tal-mini tal-NFRP – 25m 

• Inbeda x-xogħol fuq it-tħaffir u l-bini ta’ xaft ta’ emerġenza għall-mini ta’ kontra l-għargħar 

f’Ħaż-Żabbar 
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• Inbeda x-xogħol fuq il-manifattura u twaħħil ta’ tabelli ta’ direzzjoni u saħħa u sigurtà fil-mini 

ta’ kontra l-għargħar tal-NFRP 

 

Saru wkoll studji u bdew jitħejjew proposti għal proġetti prospettivi biex jitkompla jitnaqqas l-impatt 

tal-għargħar f’dawn il-lokalitajiet: 

• Il-Wied tal-Imsida u l-Pjazza tal-Monument tal-Ħaddiema, l-Imsida 

• Il-parti ta’ fuq ta’ Triq Dun Mario, Ħal Qormi 

• Parti minn Triq Olaf Golcher, Ta’ Paris, Birkirkara 

• Il-parti bejn Triq Bormla u Triq il-Kbira, Ħaż-Żabbar 

• Triq Luiġi Fontana, Ħaż-Żebbuġ  

• Triq Brared u Triq Anġlu Mallia, Birkirkara 

• Triq il-Wied, bejn in-Naxxar u l-Iklin 

• Triq San Ġorġ, Birżebbuġa 

 

Tenders ġodda 

Ġew ippreparati tenders għal sistemi ta’ kontra l-għargħar f’dawn l-inħawi: 

• Ħaż-Żabbar, Triq id-Dliela  

• Il-Mosta, Triq il-Ħanqa  

• Marsaskala, Triq Sant’Anna  

Ġiet ippubblikata sejħa għall-offerti għar-rinnovazzjoni ta’ parti tal-korsa tal-ilma f’Wied il-Għasel 

(1,400m) li tinkludi bini ta’ retenzjonijiet tal-ilma u tħawwil ta’ siġar mal-ġnub tal-wied. 

 

Studji u disinji 

Saru kalkoli taż-żoni għall-ġbir tal-ilma tax-xita għall-bini ta’ ġibjuni proposti fid-disinn għall-proġett  

tal-Park Nazzjonali f’Ta’ Qali.  Sar ukoll id-disinn u l-applikazzjoni għall-permess għall-bini ta’ 

parkeġġ għall-karozzi fuq il-ġibjuni eżistenti fl-inħawi tal-kumpless Marigold fil-Marsa. 

 

Saru wkoll studji u tħejjew proposti biex jitkompla jitnaqqas l-impatt tal-għargħar f’dawn il-lokalitajiet: 

• Ir-Rabat – Triq Tat-Tabija 

• Ħal Qormi – Triq l-Industrija 

• Il-Mosta – Triq Trinċetta 

• Il-Mosta – Triq id-9 ta’ April u Triq il-Wied 

• Għajn Rihana – disinn għat-tiswija ta’ ħitan tal-ilqugħ 

• Il-Marsa – Albert Town 

• Ħal Għargħur – Triq Caravaggio 

• L-Imġarr – Triq iż-Żebbiegħ 



Rapport Annwali 2019 – MTIP  18 
 

• Ħ’Attard – Triq Kananea 

• Il-Magħtab – tal-Kapella 

• Raħal Ġdid – The Hub 

• Pembroke – Triq Henin 

• Pembroke – Triq il-Warda 

• Iż-Żurrieq – Triq San Martin 

• L-Imrieħel – The Quad 

• Ħaż-Żabbar – Santwarju ta’ S.Marija 

• Iż-Żurrieq – Triq il-Bronja 

• Ħal Kirkop – Triq l-Industrija 

 

Xogħol imwettaq mis-sezzjoni tal-NFRP tal-Mosta 

Matul is-sena, din is-sezzjoni wettqet dawn ix-xogħlijiet. 

• Tindif regolari tal-gradilji u culverts li jagħmlu parti mill-infrastruttura tal-NFRP u li qegħdin 

f’dawn il-lokalitajiet:  

il-Mosta, in-Naxxar, Birkirkara, Ħal Lija, Ħal Balzan, Ħ’Attard, l-Iklin, l-Imsida, il-Gżira, Ħaż-

Żebbuġ, Marsaskala, Ħaż-Żabbar u Ħal Qormi 

• Tiswijiet tal-gradilji li jkunu ġarrbu xi ħsara f’dawn il-lokalitajiet:  

Ħaż-Żabbar, Ħal Balzan, Ħ’Attard, Birkirkara, Ħal Lija, Ħaż-Żebbug, il-Mosta u Ħal Qormi 

• Tindif tal-mini ta’ Ħaż-Żebbuġ, Marsaskala, Ħaż-Żabbar, il-Mosta, Birkirkara, Ħal Lija, 

Ħ’Attard, Ħal Balzan, l-Iklin, l-Imsida u l-Gżira   

• Tħaddim u manutenzjoni tal-pompi fis-sub-station tal-NFRP f’Ta’ Xbiex u Marsaskala 

• Tindif ta’ separators li huma parti mis-sistema tal-NFRP permezz tal-gully sucker bowser 

f’dawn il-lokalitajiet:  

Ħaż-Żebbug, Marsaskala, Ħaż-Żabbar, Birkirkara, Ħal Lija, Ħ’Attard, Ħal Balzan, l-Imsida, il-

Gżira u l-Mosta  

• Tindif u manutenzjoni tal-ġibjuni f’dawn il-lokalitajiet:  

iż-Żejtun, Marsaxlokk, l-Imsida, is-Siġġiewi, Santa Luċija 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 u San Ġiljan   

• Xogħlijiet ta’ tindif ta’ emerġenza minħabba maltempati qawwija (grigalata) f’postijiet qrib il-

baħar bħal:  

San Pawl il-Baħar, Buġibba, San Ġiljan, Birżebbuga u Tas-Sliema 
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Is-Sezzjoni għar-Riċerka u l-Ippjanar 

 

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

Saru sensiela ta’ spezzjonijet fuq madwar ħamsa u għoxrin żona tal-għawm fix-xtut bil-blat, identifikati 

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

• Anchor Bay, Għajn Tuffieħa (Mixquqa u Golden Sands),  

• Paradise Bay, San Pawl il-Baħar (Tal-Għażżelin, Buġibba, tal-Veċċa, Tax-Xama’, il-Fekruna, 

il-Mistra u Selmun),  

• il-Mellieħa (l-Imġiebaħ),  

• Wied il-Għajn (Żonqor, ħdejn il-Jerma),  

• il-Bajja ta’ San Tumas u Marsaxlokk (St Peter’s Pool, Kalanka, Xrobb l-Għaġin u l-Ħofriet), u  

• Għar Lapsi.  

Fuq dawn is-siti kienu twaħħlu numru ta’ tabelli biex jindikaw fejn hemm xi riskji għas-saħħa tal-

pubbliku minn xi blat li jista’ jaqa’, u qabel is-sajf saret ronda ta’ spezzjonijet biex ikun assigurat li t-

tabelli kienu għadhom imwaħħla fuq il-post u li kienu jinsabu f’kundizzjoni tajba.  

 

Fejn kien il-każ, il-ħsarat ġew irrappurtati biex setgħu jsiru tabelli ġodda qabel is-sajf. Bdew 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 

Saret kollaborazzjoni mal-Università ta’ Malta biex ġew imfassla l-proposti għall-promozzjoni u 

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

informazzjoni tista’ imbagħad tiġi applikata għall-monitoraġġ u l-immaniġġjar tal-kosta b’mod regolari. 

Il-proposti ġew sottomessi lill-MCST għall-fondi taħt l-iSpace Research Fund. 

 

Inħarġet talba għal kwotazzjonijiet biex isiru studji tekniċi bi proposti għall-problemi li hemm f’Għar 

Lapsi – żona ferm popolari mal-Maltin u t-turisti. Għal din it-talba però ma kienx hemm offerti u fil-

frattemp kienet inbdiet ħidma biex tittejjeb il-kapaċità teknika tad-Dipartiment, għall-immaniġġjar tar-

riskji mill-erożjoni kostali, u ġew ingaġġati nies tekniċi biex jibda jiġi ffurmat tim għar-riċerka u l-

ippjanar b’diversi nies tekniċi fl-oqsma tal-ġeoloġija, il-GIS u x-xjenza.   

 

Ingħata bidu, bit-tekniċi li ġew ingaġġati s’issa, għal evalwazzjoni aktar metodika u xjentifika tal-

problemi ta’ Għar Lapsi. Saret analiżi u ġiet ipplottjata il-ġeomorfoloġija tal-inħawi u tal-madwar fejn 

l-aktar ikunu jgħumu n-nies. Ġew identifikati dawk il-postijiet f’din il-lokalità, fejn hemm prijorità 

għall-interventi u l-miżuri meħtieġa biex jitnaqqsu r-riskji għall-pubbliku.   
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Xogħlijiet oħra li ġew segwiti minn uffiċjali ta’ din is-sezzjoni 

 

Il-Proġett ta’ Riġenerazzjoni fl-Imqabba 

Il-proġett jikkonsisti fi tliet fażijiet distinti: 

 

Fażi 1:  

Sistema għall-immaniġġjar tal-ilma tax-xita (li tgħaddi minn Triq Karmenu Ciantar, Triq Xandru 

Farrugia u Triq il-Konvoj ta’ Santa Marija) li se tgħaqqad is-sistema l-ġdida tal-ilma tax-xita fil-Pjazza 

tal-Parroċċa mal-ġibjun propost  fi Triq Ġanni Darmanin. Ix-xogħlijiet huma kompluti. 

 

Fażi 2:  

Skavar u bini tal-ġiebja f’sit fi Triq Ġanni Darmanin. Proċedura negozjata ġiet konkluża għal dawn ix-

xogħlijiet, iżda l-kuntrattur magħżul irtira l-interess tiegħu fl-eżekuzzjoni ta’ dawn ix-xogħlijiet. L-

offerta nħarġet mill-ġdid u qed tkun evalwata. 

 

Fażi 3:  

Xogħlijiet ta’ tisbiħ fil-Pjazza tal-Parroċċa li jinkludu sistema ta’ ilma tax-xita, culverts tas-servizzi u 

pavimentar ta’ materjal naturali. Ix-xogħlijiet fuq is-sit bdew f’Ottubru 2019 u l-perjodu ta’ tlestija 

huwa ta’ 36 ġimgħa. 

 

Customs Groupage Bond Terminal – Ħal Far 

Ġie ppreparat tender għal tiswijiet u tisbiħ f’dan it-Terminal kif ukoll ġew ippreparati pjanti għall-bini 

mill-ġdid ta’ uffiċini ġodda għad-Dwana 

 

Rampa għal persuni bi bżonnijiet speċjali f’Ta’ Xbiex 

Saru proposti ġodda għal rampi ta’ aċċess għal persuni bi bżonnijiet speċjali biex ikunu jistgħu jinżlu 

jgħumu kif ukoll jitilgħu fil-Belvedere li jinsab fuq l-iżbokk tal-mina tal-NFRP f’Ta’ Xbiex. 

 

Passaġġ għall-pubbliku minn Xatt ir-Risq għal Ġnien tat-Toqba fil-Birgu 

Ix-xogħol fuq dan il-passaġġ tlesta matul din is-sena. 

 

L-Uffiċċju Legali  

 

Il-Ministeru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali, id-Dipartiment tax-Xogħlijiet u l-

Insfrastruttura, id-Direttorat tal-Manifattura u Servizzi u d-Dipartiment tas-Support Services 

regolarment jikkonsultaw l-Uffiċċju Legali. Dawn jitolbu l-assistenza fi drafting u vetting ta’ kuntratti, 
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tħejjija ta’ laqgħat konsultattivi mal-kuntratturi, debituri jew ħaddiema oħra tal-Gvern kif ukoll laqgħat 

biex jintlaħaq ftehim barra l-Qorti. 

 

Fi ħdan il-Ministeru, l-Uffiċċju Legali jassisti regolarment lil-Lands fuq artijiet meħuda. Dan fir- 

rigward jekk ikunx għad hemm bżonn li jibqgħu esproprjati jew jistgħux jiġu rilaxxati lis-sidien. L-

Uffiċċju Legali jassisti wkoll lil Transport Malta u lir-Roads peress li dawn id-dipartimenti fil-passat 

kienu parti mid-Dipartiment tax-Xogħlijiet. Ngħinu wkoll lill-Planning Authority fuq PAPB files 

speċjalment fuq l-alignment files. Issir ukoll kollaborazzjoni ma’ Infrastructure Malta skont il-bżonn. 

Dan l-uffiċċju jassisti wkoll f’diversi kawżi ta’ dixxiplina (mill-aspett legali).  

 

Apparti minn hekk, dan l-uffiċċju jirrappreżenta lid-Dipartiment u l-Ministeru f’25 kawża quddiem il-

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

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

dan, id-Dipartiment u d-Direttorati li jaqgħu taħtu rkupraw somma ta’madwar €28,600 għas-sena 2019. 

Dawn jinkludu ħlasijiet pendenti ta’ xogħlijiet, multi amministrattivi, rifużjonijiet ta’ ħlasijiet żejda, 

commissions fuq vending machines fis-sit tal-Ministeru, danni, spejjeż minħabba traskuraġni, inċidenti, 

eċċ. 

 

Dan l-uffiċju jassisti wkoll f’każijiet ta’ mandati ta’ sekwestri sabiex nottempraw ruħna mal-ordni tal-

Qorti kif ukoll jgħin lil uffiċjali tad-Dipartiment sabiex jagħtu xhieda fil-Qrati Matin.  Barra minn hekk, 

iservi wkoll bħala link mal-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali fuq diversi kawżi kostituzzjonali. Tingħata 

wkoll assistenza lill-uffiċċju tas-Segretarju Permanenti fi ħdan l-MTIP fuq kwalunkwe ħaġa meħtieġa. 

 

It-Taqsima tal-Komunikazzjoni 

 

It-Taqsima tal-Komunikazzjoni ilha mwaqqfa għal dawn l-aħħar 15-il sena.  Ir-rwol prinċipali tagħha 

huwa li jwassal firxa wiesgħa ta’ informazzjoni dwar il-ħidma tad-dipartimenti, tad-direttorati, tat-

taqsimiet u tal-entitatjiet kollha li jaqgħu fi ħdan id-dekasteru tal-Ministeru għat-Trasport, l-

Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali. 

 

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

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

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

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

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

proġett kif ukoll it-tlestija tal-proġett innifsu. Dawn il-filmati u ritratti jinżammu għall-arkivju u bħala 
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riferenza, kif ukoll jiġu editjati ħalli jkunu jistgħu jintwerew fuq programmi tat-televiżjoni u mtellgħin 

fuq siti elettroniċi u midja soċjali. 

 

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

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

tal-Ministeru, matul il-ġimgħa jattendi b’mod regolari fuq numru ta’ 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 jkunu jistgħu jsewgu wkoll il-filmati dwar il-proġetti rispettivi.  

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

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

Customer Care tal-entitatijiet responsabbli.  

 

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

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

manutenzjoni ta’ faċilitajiet rikreattivi, restawr ta’ zuntieri ta’ knejjes u kappelli, tiswijiet u restawr ta’ 

binjiet pubbliċi, tisbiħ ta’ spazji pubbliċi, monitoraġġ ta’ ħsarat li jkun hemm fit-toroq wara l-maltemp 

jew wara xi aċċidenti tat-traffiku, bini ta’ toroq ġodda u manutenzjoni ta’ toroq eżistenti, kif ukoll it-

tneħħija ta’ perikli u manutenzjoni ta’ toroq. 

 

Barra minn dan, it-Taqsima tal-Komunikazzjoni tieħu ħsieb li jsir il-qari tal-provi, kumpilazzjoni u 

traduzzjoni għall-Malti ta’ diversi rapporti u formolarji li jiġu mgħoddija lit-Taqsima tal-

Komunikazzjoni minn diversi sezzjonijiet fi ħdan dan il-Ministeru. 

 

Jiġu mħejjija wkoll diversi artikli b’informazzjoni dwar proġetti li jkunu qed isiru mill-Ministeru tagħna 

ħalli jkunu jistgħu jiġi mgħoddija lill-pubbliku ħalli jkun jista’ jifhem aħjar il-fażijiet tax-xogħol, l-

iskop u r-riżultat aħħari.  Dan jinkludi wkoll ġbir ta’ informazzjoni ta’ xogħol li jkun qed isir biex siti 

elettroniċi konċernati, kemm tal-Ministeru kif ukoll oħrajn, jibqgħu jiġu aġġornati. 

 

Qed isir ukoll il-kordinament ta’ programm ieħor mifrux fuq tliet snin ta’ ‘Arti fi Spazji Pubbliċi’. Ġew 

sottomessi 31 applikazzjoni u sa Ottubru ntgħażlu s-sitt proġetti finalisti minn bord maħtur apposta.  

F’Novembru ġew imħabbra lill-pubbliku, flimkien mal-ministri u l-kunsilli lokali rispettivi, is-sitt 

proġetti finalisti filwaqt li ġew iffirmati il-kuntratti bejn id-Direttur Ġenerali u l-artisti nfushom. 

 

Sar ukoll il-ġbir tar-rapporti annwali mid-diversi sezzjonijiet fi ħdan id-dipartiment biex ġew 

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

saru traduzzjonijet għall-Malti ta’ xi wħud mill-imsemmija rapporti. 

  



Rapport Annwali 2019 – MTIP  23 
 

Il-Programm ta’ Arti fi Spazji Pubbliċi 

 

L-ewwel sejħa (2016-2018) 

Tkompla x-xogħol fuq dawn l-installazjonijiet mill-ewwel sejħa, li kienet saret bil-kollaborazjoni tal-

Kunsill Malti għall-Arti: 

 

Misraħ il-Kliem Mistur f’Għar Lapsi fis-Siġġiewi 

Ix-xogħol fuq il-fabbrikazzjoni  tal-monument tlesta sal-aħħar tal-2019 filwaqt li l-installazjoni tiegħu 

mistennija li ssir fil-bidu tal-2020. Din l-installazzjoni hija parti minn proġett sħiħ ta’ tisbiħ f’Għar 

Lapsi, li jinkludi spazju rikreattiv għall-familja. 

 

Dgħajsa tar-Riħ f’Bormla  

Ix-xogħol fuq l-installazjoni tlesta sal-aħħar tas-sena. Qed nistennew iċ-ċertifikazzjoni mill-inġiniera 

f’isem l-artist tal-proġett biex l-installazzjoni tat-tali monument tkun tista’ tipproċedi. 

 

F’Mejju 2019 ġew inawgurati żewġ installazzjonjiet artistiċi fil-gżira ta’ Għawdex, waħda 

f’Għajnsielem bl-isem ta’  Reflections and Connections  u l-oħra fix-Xagħra bl-isem ta’ Ħaġarna. 

 

It-tieni sejħa (2019-2021) 

Ġie mniedi programm ieħor mifrux fuq tliet snin ta’ ‘Arti fi Spazji Pubbliċi’; din id-darba bil-

kollaborazzjoni ta’ Spazju Kreattiv. Dan il-programm għandu l-għan li jippromovi sinerġiji bejn l-artisti 

u l-komunità permezz ta’ kokreazzjoni u għarfien aktar ta’ xulxin u tas-siti li fihom jiġu proposti l-

proġetti.  

 

Saru laqgħat ta’ informazzjoni ma’ dawk kollha interessati kemm f’Malta kif ukoll f’Għawdex.  

 

B’kollox ġew sottomessi 31 applikazzjoni u sa Ottubru ntgħażlu s-sitt proġetti finalisti minn bord 

maħtur apposta li ltaqa’ bosta drabi. L-għażla saret f’żewġ fażijiet fejn l-ewwel ġew imħabbra tlettax-

il semifinalist li magħhom il-bord iltaqa’ individwalment fejn saru diskussjoni u skambju ta’ ideat fejn 

meħtieġ.  

 

F’Novembru ġew imħabbra lill-pubbliku, flimkien mal-ministri u l-kunsilli lokali rispettivi, is-sitt 

proġetti finalisti filwaqt li ġew iffirmati l-kuntratti bejn id-Direttur Ġenerali u l-artisti nfushom.  

 

Is-sitt proġetti artistiċi li ntgħażlu u li se jiġu mqiegħda bejn l-2020 u l-2021 huma: 

• Olive Twist ta’ Rune Bo Jakobsen fiż-Żejtun  

• Humanity in Glory ta’ Sonny Gatt fin-Naxxar 
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• The Passage of Time ta’ Stephen Saliba f’Pembroke 

• Diversità ta’ Mario Sammut f’Wied il-Għajn 

• The Wave of Life ta’ Charles Zammit f’Ħad-Dingli 

• PIN ta’ Forward Architects fil-Mellieħa 

•  

It-Taqsima għas-Saħħa u Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol (OHSU)  

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

Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali.  

 

It-Taqsima tipprovdi s-servizzi li ġejjin: 

• Gwida u assistenza lid-Dipartimenti fl-oqsma tas-Saħħa u s-Sigurtà;  

• Tagħti informazzjoni lill-ħaddiema u lill-maniġment;  

• Tagħmel żjarat u toħroġ il-korrispondenza neċessarja, li tista’ tkun fil-forma ta’ rapport, awditu 

jew evalwazzjoni tar-riskju;  

• Tiġbor informazzjoni ta’ inċidenti, tinvestiga fejn meħtieġ u tipprovdi l-linji gwida neċessarji; 

• Timmaniġġja u tikkordina kuntratti ta’ akkwist pubbliku;  

• Tipprovdi taħriġ. 

 

L-OHSU għamlet diversi evalwazzjonijiet tar-riskju fuq il-binjiet tal-MTIP, diversi dipartimenti u 

distretti. Tali evalwazzjonijiet saru wara konsultazzjonijiet mal-ħaddiema u konsegwentement ġew 

ipprovduti lid-Diretturi/Kapijiet tad-Dipartimenti rispettivi.  

 

L-OHSU kienet involuta fil-kuntratti ta’ akkwist pubbliku li ġejjin: 

• Żraben u bwiez qosra protettivi;   

• Maskri protettivi; 

• Ingwanti li jipproteġu l-idejn (5 livelli differenti ta’ protezzjoni); 

• Elmi protettivi; 

• Kaxxi tal-Ewwel Għajnuna; 

• Kontenut tal-Kaxxi tal-Ewwel Għajnuna; 

• Manutenzjoni tal-fire extinguishers; 

• Kontroll ta’ parassiti;  

• Krema protettiva kontra x-xemx. 
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Inċidenti fuq il-post tax-xogħol  

Ir-rapporti jiġu miġbura u skrutinizzati. Tali rapporti mhux talli jiġu investigati meta jkun meħtieġ 

sabiex jiġi identifikat is-sors li skatta l-inċident u bl-għan li jiġu evitati riokkorrenzi, iżda jinġabru wkoll 

sabiex jiġi identifikat il-qasam li għandha tiffoka fuqu l-OHSU.   

 

Taħriġ Ipprovdut 

Tkompla t-taħriġ fuq sigurtà waqt xogħlijiet fit-toroq: l-OHSU kkordinat ħames korsijiet li kienu 

mmexxija mill-Perit Audrey Testaferrata De Noto. Attendew għall-korsijiet madwar sittin persuna. 

 

Tkomplew ukoll għal darb’oħra l-korsijiet tal-Ewwel Għajnuna: ġie organizzat, b’kollaborazzjoni ma’ 

Jobsplus, kors (kull kors ta’ erba’ nofstanhari) fil-binjiet tal-MTIP. Għoxrin (20) persuna kkwalifikaw 

bħala First Aiders. Dawn il-First Aiders ġew ippreżentati biċ-ċertifikati rilevanti maħruġa minn 

Jobsplus, validi għal tliet snin.  

 

Żvilupp Professjonali Kontinwu tal-OHSU 

It-taqsima għamlet kull sforz sabiex tidentifika taħriġ jew avvenimenti fejn il-membri tiegħu jistgħu 

jattendu. Ġew identifikati tnejn li kienu organizzati mill-Awtorità għas-Saħħa u Sigurtà fuq il-Post tax-

Xogħol, li huma: 

• Manage Dangerous Substances (attendew is-Sinjuri Joseph Abela, Marfred Bugeja, Nicholas 

Debono, Jonathan DeBon u Dieter Ebejer); 

• Safe Use of Pesticides (attendew is-Sinjuri Joseph Abela, Marfred Bugeja, Nicholas Debono, 

Jonathan DeBon u Dieter Ebejer) 

 

It-Taqsima Tal-Monitoraġġ U Manutenzjoni 

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

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

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

u nadif fl-aħjar mod possibbli. 

 

Fost l-aktar ħsarat li ltqajna magħhom matul l-2019 insibu ħofor, ħsarat fuq tabelli tat-traffiku, bankini, 

central strips, traffic islands, roundabouts u ħitan imġarrfa. Kull ħaġa nnotata tiġi kkompilata f’rapport, 

b’ritratti u site plan sabiex nindikaw il-post preċiż li jiffaċilita l-identifikazzjoni tas-sit sabiex jintbagħat 

elettronikament lill-entitajiet/direttorati kkonċernati sabiex isir l-intervent meħtieġ mill-aktar fis. Minn 

total ta’ 1,863 rapport identifikati, 81.5% minnhom sar l-intervent meħtieġ fuqhom u l-ħsarat ġew 

imsewwija kif mitlub. 
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Statistika ta’ xogħlijiet li saru fis-sena 2019: 

It-Tramuntana ta’ Malta 409 

In-Nofsinhar ta’ Malta 353 

Il-Lvant ta’ Malta 318 

Iċ-Ċentru ta’ Malta 440 

Total 1,520 

 

L-Interventi kienu maqsuma kif ġej: 

Bus shelters 15 

Barriers/guardrails 35 

Tindif u tneħħija ta’ materjal 16 

Tappieri u gradilji 17 

Xogħol fuq arbli tad-dawl u traffic lights 20 

Xogħol relatat ma’ ħitan imġarrfa 124 

Xogħol ta’ traqqigħ 249 

Tabelli tat-traffiku 743 

Central strips, bankini, roundabouts, eċċ. 222 

Xogħol ieħor 79 

Total 1,520 

 

 

Id-Diviżjoni tal-Istrateġija u Servizzi ta’ Sapport 

 

Id-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, l-Infrastruttura u l-

Proġetti Kapitali.  L-għan ewlieni ta’ dan id-direttorat huwa li jħarreġ l-impjegati sabiex jilħqu l-potenzjal 

tagħhom, jiffaċilita l-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja, u jipprovdi riżorsi umani lid-dipartimenti u direttorati 

fi ħdan il-Ministeru sabiex il-miri ta’ kull wieħed minnhom ikunu jistgħu jintlaħqu. 

 

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

Matul is-sena 2019, din is-sezzjoni ħadet ħsieb li tippjana, tfassal u tikkordina mad-direttorati kollha fi ħdan 

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

Sejħa 2019 

Interna mis-Servizz Pubbliku 58 
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Interna mis-Settur Pubbliku 3 

Espressjoni ta’ Interess NIL 

Pubblika 25 

 

Minn dawn hawn fuq indikati, ġew appuntati 71 impjegat filwaqt li persuna waħda ġiet impjegata b’sejħa li 

ħarġet mid-Diviżjoni ċentrali tal-People and Standards. 

 

Fis-sena 2019 inħadmu 28 konfermazzjoni fil-grad/pożizzjoni, 41 progression, tliet (3) progressions ‘held in 

abeyance’ u tliet (3) promozzjonijiet. Ġew ukoll ipproċessati u approvati 50 talba ta’ detailing  u ħames (5) 

talbiet għas-secondment. Dan id-Direttorat laqa’ talbiet tal-impjegati li xtaqu jestendu ż-żmien tas-servizz 

tagħhom lil hinn mill-età statutorja tal-pensjoni tagħhom.  In-numru ta’ talbiet kien ta’ 50 li minnhom ġew 

approvati 38, bi tmien (8) talbiet jiġu miċħuda u erba’ (4) talbiet qed jiġu proċessati. 

 

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

 

Matul is-sena 2019, id-Direttorat kompla jinvesti fit-taħriġ tal-impjegati. Ġew organizzati għaxar (10) 

sessjonijiet ta’ taħriġ f’diversi oqsma relatati mal-operat tal-Ministeru u d-dipartimenti, kif ukoll dwar is-

saħħa mentali tal-ħaddiema. Tliet mitt (300) ħaddiem ibbenefikaw minn dan it-taħriġ. 

 

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. 

 

Permezz ta’ din is-sezzjoni jsir l-ipproċessar ta’ dokumenti minn meta impjegat jiġi appuntat sa meta jirtira, 

u teffettwa u tirreġistra kull ċaqliqa li tagħmel persuna impjegata fil-Ministeru. F’din is-sezzjoni tintlaqa’ 

kull talba għal xi forma ta’ allowance li impjegat jista’ jkun intitolat għaliha.   

 

Ħatriet f’pożizzjoni fuq bażi definita 0 

Estensjonijiet ta’ Ħatriet f’pożizzjoni fuq bażi definita 1 
 

Ħatriet fuq bażi ta’ Performance Agreement 6 

Ħatriet mill-ġdid (għal perjodu ieħor) fuq bażi ta’ Performance Agreement  5 

Estensjonijiet ta’ Performance Agreements 6 

Kuntratti f’pożizzjoni fuq bażi ta’persuna ta’ fiduċja  7 

Estensjonijiet ta’ Kuntratti f’pożizzjoni fuq bażi ta’persuna ta’ fiduċja   14 
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Kompliet titjieb l-effettività tas-sezzjoni billi sar konsolidament tal-ħames timijiet li jaħdmu f’din is-

sezzjoni: Support, Kundizzjonijiet tax-Xogħol, Data, Notification System u Desk Officers, u saru numru ta’ 

laqgħat bejn it-timijiet u anke workshop sabiex jiġu identifikati dawk l-oqsma jew proċeduri li jistgħu 

jitjiebu. Tajjeb li wieħed isemmi l-progress li qed isir fin-Notification System li din is-sena kompliet tespandi 

bl-inklużjoni ta’ applikazzjonijiet online għall-akkumlazzjoni ta’ leave, donazzjoni ta’ leave, ħinijiet 

imnaqqsa u ħinijiet flessibbli. Daħħalna wkoll funzjoni fis-sistema fejn l-impjegati jaġġornaw huma stess 

id-dettalji personali bħal indirizzi u dettalji tan-next of kin. 

 

Din is-sezzjoni tara li jiġu osservati l-obbligi tal-impjegati skont il-Kodiċi tal-Immaniġġjar tas-Servizz 

Pubbliku. Saru ħafna laqgħat b’mod partikolari fejn għandu x’jaqsam mal-verifikazzjoni tal-attendenza ma’ 

kull unit u dipartment tal-Ministeru. F’dawn il-laqgħat sar taħriġ sabiex in-Notification System tintuża aħjar 

u l-verifika ssir mill-HR focal point tal-unit sabiex id-data tkun dejjem korretta.  

 

Special leave u miżuri favur il-Familja 

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

bbenefikaw ukoll minn teħid ta’ special leave u miżuri oħra varji favur il-familja. It-tabella ta’ hawn 

taħt turi informazzjoni dwar dawn il-benefiċċji li ttieħdu. 

Leave tal-maternità 3 

Leave għall-ġenituri 2 

Leave biex jippruvaw xogħol alternattiv fis-settur privat  7 

Cultural leave  7 

Duty leave 3 

Leave għal attivitajiet internazzjonali sportivi kemm f’Malta kif 

ukoll f’pajjiżi oħra  
1 

Leave għal raġunijiet speċjali  1 

Leave għall-istudju 16 

 40 

 

Impjegati li tterminaw l-impjieg mal-Ministeru jew mas-Servizz Pubbliku kienu kif deskritt fit-tabella hawn 

taħt: 

 Sena 2018 Sena 2019 

Mewt 3 3 

Medically boarded out 0 0 

Riżenja 12 6 

Irtirar 40 41 

 



Rapport Annwali 2019 – MTIP  29 
 

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 għaxart elef siegħa mingħand l-impjegati ta’ dan 

il-Ministeru. Mill-banda l-oħra, l-istess Unit approva donazzjoni ta’ leave lil 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.  

 

Ħinijiet flessibbli u ħinijiet imnaqqsa 

Id-Direttorat kompla jiffaċilita l-implimentazzjoni tal-ħinijiet flessibbli fid-direttorati l-oħra bl-oġġettiv li 

jipprovdi lill-impjegati bl-alternattiva fejn ma jkollhomx għalfejn jirrikorru għal ħinijiet imnaqqsa jew 

jittieħdu perjodi ta’ special unpaid leave.  Fl-istess waqt, il-Ministeru mhux qed jitlef is-servizz tal-impjegati 

effiċjenti u ta’ esperjenza. Sal-aħħar tas-sena 2018 kien hemm 60 persuna jaħdmu fuq ħinijiet flessibbli 

filwaqt li sal-aħħar tas-sena 2019 kien hemm 74 persuna. 

 

Sal-aħħar tas-sena 2018 il-Ministeru kellu tmien (8) impjegati fuq ħinijiet imnaqqsa filwaqt li sal-aħħar tas-

sena 2019 il-Ministeru kellu ħames (5) persuni b’dan l-arranġament. 

 

Telework 

In-numru ta’ imjegati bit-telework  fi ħdan dan il-Ministeru kien ta’ 65 sal-aħħar tas-sena 2018, filwaqt li 

sal-aħħar tas-sena 2019 dan l-ammont naqas għal 60.  Fl-2019 il-Ministeru aġġorna l-policy tiegħu tat-

telework fejn permezz tagħha  kompla rregola l-mod dwar kif jittieħed it-telework u jkun hemm bilanċ aħjar 

bejn ix-xogħol u l-ħajja. Saru numru ta’ simplifikazzjonijiet li ġew ippubblikati mat-Telework Policy sabiex 

kulħadd jifhem aħjar kif taħdem il-proċedura. 

 

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. 

F’nofs is-sena kien hemm riforma fis-Sezzjoni tad-Dixxiplina u ddaħħlu proċeduri ġodda sabiex id-

diretturi jkollhom gwida aħjar ta’ kif iridu jimxu meta jkollhom każ ta’ dixxiplina.  

 

Din is-sezzjoni kompliet bil-ħidma tagħha sabiex toffri l-ogħla livell ta’ servizzi u dan sabiex tilħaq il-miri 

għall-erba’ pilastri tas-Servizz Pubbliku li huma l-Vuċi, id-Disinn, il-Pakkett, u l-Kontabbiltà lejn il-klijienti 

tagħha.  
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Id-Direttorat tal-Financial Management 

 

Is-Sezzjoni tal-Accounts 

Din is-sezzjoni hija responsabbli għall-monitoraġġ u l-amministrazzjoni tal-Finanzi tal-Ministeru.  

Matul is-sena 2019 ġew effettwati 18,259 pagament. L-ipproċessar tal-pagamenti kollha ġie ffinalizzat 

fil-ħin kif stipulatt fid-direttiva dwar il-pagamenti ladarba ġie aċċertat li kollox kien skont ir-

regolamenti dwar l-akkwisti u dawk finanzjarji. 

 

Din is-sezzjoni kompliet bil-ħidma tagħha biex timxi mal-programm ta’ ristrutturar tal-istess sezzjoni, 

liema programm sar fuq medda ta’ snin sabiex ir-rwol tal-uffiċjali ta’ din l-istess sezzjoni jiġi trasformat 

minn wieħed passiv għal wieħed aktar attiv u dinamiku. 

 

Matul l-implimentazzjoni ta’ dan il-programm, din is-sezzjoni mmirat biex iżżid l-effiċjenza fil-proċess 

tal-pagamenti kif ukoll tassigura li l-pagamenti jsiru fl-iqsar żmien possibbli.  Għal dan il-għan, uffiċjali 

għolja minn din is-sezzjoni ħadu sehem u organizzaw laqgħat ma’ kull maniġer inkarigat mill-proġetti 

kapitali, sabiex jistabbilixxu l-ispejjeż proġettati li se jkollhom jitħallsu fuq kull proġett, kif ukoll 

jimmonitorjaw il-progress fl-implimentazzjoni tal-proġetti.  Kull xahar, wara dawn il-laqgħat, jiġi 

mħejji rapport finanzjarju dwar dawn il-proġetti kapitali.  Dan ir-rapport estensiv jgħin sabiex jiġi żgurat 

li jkun hemm immaniġġjar aħjar ta’ dawn il-proġetti kapitali fl-implimentazzjoni tagħhom.  Matul dawn 

is-snin ingħatat spinta biex il-maġġoranza tal-pagamenti (fejn hu possibbli) jiġu effettwati b’mod 

elettroniku – sistema li żiedet l-effiċjenza f’dak li hu żmien biex jitħallsu l-pagamenti. 

 

Matul is-sena 2019, din is-sezzjoni kienet involuta fil-proġett pilota għall-introduzzjoni tas-sistema l-

ġdida tal-Corporate Financial Management System (CFMS) li se tiddaħħal minflok is-sistema eżistenti 

tad-DAS minn Jannar 2020. F’dan il-perjodu, l-uffiċjali involuti attendew diversi seminars u taħriġ li 

għandu jibqa’ għaddej matul is-sena 2020. 

 

It-tabelli li jsegwu juru sommarju tat-tranżazzjonijiet magħmula mid-DAS minn din is-sezzjoni matul 

l-2019. 

 

2019 Batches Payment 

Vouchers 

Electronic 

Payments 

Multi 

Payments 

Transfers 

and Adjust. 

Petty 

Cash 

Total 

 

Rejects 

Total 1413 7890 2128 6670 1559 12 18,259 109 

 

It-tabella li ssegwi turi l-ammont ta’ pagamenti f’termini monetarji matul l-2019. 
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Voti Rikurrenti (esklużi Emolumenti Personali) 

€ 

Voti Kapitali 

€ 

Total 

€ 

82,039,720 130,049,503 212,089,223 

 

Is-Sezzjoni tas-Salarji 

Din is-sezzjoni tieħu ħsieb li jkun hemm komunikazzjoni tajba bejn il-Financial Management 

Directorate f’Malta, id-Direttorat għar-Riżorsi Umani tal-Ministeru u l-Back Office Salary Operations 

f’Għawdex, li taħdem is-salarji kollha tal-impjegati li jitħallsu minn dan il-Ministeru skont struzzjonijiet 

mogħtija mis-Sezzjoni tal-Salarji.  L-għan ta’ din is-sezzjoni huwa li tagħmel superviżjoni stretta fuq l-

informazzjoni mgħoddija lilha biex tkun aċċertata l-korrettezza tad-dettalji personali tal-impjegati u l-

pagi li jkollhom jiġu kkalkulati.  B’hekk huwa żgurat li jsir xogħol ta’ kwalità għolja u li l-klijenti jkunu 

moqdija b’effiċjenza. Fl-istess ħin, din is-sezzjoni sservi wkoll bħala Customer Care Unit għall-

impjegati tal-Ministeru. 

 

Is-Sezzjoni tas-Salarji tieħu ħsieb il-commitments ta’ flus li jiġu allokati għall-overtime, u kull xahar 

toħroġ rapport dwar kif ikunu qed jitqassmu dawn il-flus.  Barra minn hekk, din is-sezzjoni għandha r-

responsabbiltà li tiġbor lura flus li setgħu tħallsu żejda f’xi salarju, waqt li żżomm kont dettaljat tat-

tranżazzjonijiet kollha ta’ flus relatati ma’ dan il-ġbir.  Hawnhekk ukoll, ta’ kull xahar jinħareġ rapport 

dwar il-flus li jkunu nġabru dak ix-xahar.  Rapporti simili jinħarġu għall-perijodi ta’ kull tliet xhur, sitt 

xhur u fl-aħħar tas-sena. 

 

Tajjeb ngħidu li bis-saħħa tas-Service Level Agreement li sar mal-Ministeru ta’ Għawdex fl-aħħar 

kwart tal-2018, wara li l-MTIP ipparteċipa fi proġett pilota bejn Ottubru u Diċembru tal-2018, f’Jannar 

tal-2019 iddaħħlet bis-sħiħ is-sistema ġdida elettronika Salaries Reporting System (SRS). Din hija s-

sistema ċentrali li permezz tagħha s-Sezzjoni tas-Salarji tipproċessa t-tranżazzjonijiet kollha rigward 

pagi, allowances u sahra. 

 

Is-Sezzjoni tal-Ivvjaġġar 

Din is-sezzjoni tieħu ħsieb l-arranġamenti kollha meħtieġa meta uffiċjali tal-Ministeru jkollhom bżonn 

jivvjaġġaw barra minn Malta fuq xogħol tal-Gvern.  Dan isir skont il-linji gwida u l-proċeduri stabbiliti 

fil-Public Service Management Code u fil-Manual on Transport and Travel Policies and Procedures li 

jkunu fis-seħħ f’dak il-perjodu. 

 

F’Marzu 2019 ġiet introdotta s-sistema ġdida elettronika Corporate Travel Management System 

(CTMS) sabiex tintuża bħala sistema ċentrali. B’hekk, is-Sezzjoni tat-Travel issa qed tipproċessa t-

tranżazzjonijiet kollha tas-safar uffiċjali tal-Ministeru permezz ta’ din is-sistema. 
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Is-Sezzjoni tad-Dħul 

Din is-sezzjoni tieħu ħsieb li tissorvelja l-ġbir ta’ flejjes dovuti lill-Ministeru, kemm dawk li għandhom 

jingħataw bl-arretrati kif ukoll dawk li huma dovuti fl-immedjat.  Għalhekk isir kull sforz, flimkien 

mad-dipartimenti tal-Ministeru stess, mad-Dipartiment tat-Teżor kif ukoll mal-Bank Ċentrali biex 

jinġabru l-flus dovuti sa mis-snin li għaddew u jitrażżan il-bilanċ tal-arretrati li l-Ministeru jkun fadallu 

jiġbor. 

 

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

Hawnhekk jiġu vverifikati l-kontijiet li għandhom x’jaqsmu ma’ mezzi ta’ komunikazzjoni sabiex ikun 

żgurat li l-ħlasijiet isiru b’sigurtà, regolarment u mingħajr dewmien, filwaqt li jinżamm kontroll tajjeb 

fuq l-infiq tal-Ministeru f’dan il-qasam. 

 

Din is-sezzjoni tagħmel ukoll monitoraġġ tal-vetturi tal-Ministeru, bħal trakkijiet, vannijiet u karozzi, 

kif ukoll iżżomm rendikont dwar kemm ikun qed jintuża fjuwil u l-użu ta’ vetturi barra l-ħin tax-xogħol. 

 

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

Hawnhekk jaslu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma kollha tas-sezzjonijiet u d-dipartimenti li jaqgħu taħt il-

Ministeru li l-ewwel jiġu vverifikati, imbagħad jgħaddu għall-ħlas.  Din is-sezzjoni bħalissa għaddejja 

b’eżerċizzju importanti sabiex jiġi stabbilit x’baqa’ jitħallas u liema huma l-arloġġi li tassew jappartjenu 

lil dan il-Ministeru.  Kemm ilu li nbeda dan l-eżerċizzju, tnaqqsu ħafna l-arloġġi li huma responsabbiltà 

tal-Ministeru għaliex dawn ġew trasferiti fuq sidien ġodda jew maqtugħa biex jitnaqqas l-abbuż. 

 

L-Uffiċċju tal-Immaniġġjar tad-Dokumenti 

B’seħħ mis-sena 2016, l-Uffiċċju tal-Immaniġġjar tad-Dokumenti ngħata r-responsabbiltà taż-żamma 

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

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

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. 

 

Is-Sezzjoni tal-Kuntratti u Provvisti  

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

maqsuma fi tliet sezzjonijiet.  Sezzjoni hija responsabbli għall-proċessi ta’ xiri varju ta’ oġġetti, xiri ta’ 

xogħol infrastrutturali, xiri ta’ servizzi kif ukoll bejgħ ta’ oġġetti użati tale quale.  Sezzjoni oħra tieħu 

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

provvisti, u l-imħażen.  
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Il-funzjonijiet tas-sezzjoni jinvolvu proċessi varji hekk kif indikati hawn taħt. 

 

Il-Kuntratti 

Wara li jkunu skrutinizzati u jkunu żgurati li l-obbligi mandatorji huma inkluzi, sejħiet dipartmentali, 

sejħiet għall-kwotazzjonijiet jew kuntratti diretti jinħarġu għall-pubbliku sabiex jingħataw kuntratti 

għal servizzi u/jew xiri ta’ materjal, makkinarju u tagħmir, tiswijiet ta’ makkinarju u tagħmir, stationery 

u oġġetti ġenerali (għad-dipartimenti kollha li jaqgħu taħt il-kompetenza tal-Ministeru għat-Trasport, l-

Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali).   

 

Sejħiet dipartmentali ʼl fuq minn €10,000 jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-Ministerial Procurement 

Unit.  Is-sezzjoni tassisti u tikkordina mal-MPU l-iskrutinju, il-preparamenti tad-dokumenti u 

tikkomunika mal-awtoritajiet kuntrattwali. Ikunu pproċessati talbiet għall-bżonnijiet ta’ xiri minn 

kuntratti perjodiċi.  

 

Din is-sezzjoni toħroġ ukoll sejħiet għall-bejgħ tale quale ta’ oġġetti li jkunu ddikjarati mhux ta’ użu 

aktar għad-dipartimenti fi ħdan il-Ministeru.   

 

It-tabella ta’ hawn taħt tindika n-numru, it-tip u l-valur tal-offerti u ordnijiet diretti maħruġa mis-

sezzjoni matul l-2019. Il-proċessi kollha twettqu b’mod konformi mar-Regolamenti Finanzjarji tal-

Gvern u r-Regolamenti dwar l-Akkwisti Pubbliċi. 

 

Sena: 2019 

Assistenza lill-MPU għal Sejħiet 

Dipartimentali: 31 

Sejħiet għall-Kwotazzjonijiet: 111 

8 nħarġu permezz tal-epps u 103 nħarġu permezz ta’ 

kwotazzjonijiet b’idejn 

 
Mogħtija Ikkanċellati Fi Stadju ta’ Evalwazzjoni 

Numru 105 2 4 

Valur €203,324 
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Proċeduri Negozjati/Concession:  

Ippubblikati: 2 
   

 
Mogħtija Ikkanċellati Fi Stadju ta’ Evalwazzjoni 

Numru 1 1 
 

Kuntratti Diretti: 416 
   

 
Mogħtija Ikkanċellati Fi Stadju ta’ Evalwazzjoni 

Numru 413 3 0 

Valur €2,465,697 

 
N.B. L-Ammonti huma kollha bil-VAT eskluża. 
 

 

L-Inventarju 

Din is-sezzjoni ħadet ħsieb ukoll bordijiet ta’ rakkomandazzjoni 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-snin, l-inventarju tal-Ministeru ġie 

aġġornat. 

 

Is-Sezzjoni  tar-Reġistru 

Il-funżjoni ewlenija ta’ dan l-Uffiċċju hija  l-amministrazzjoni ta’ informazzjoni fejn uħud mix-xogħol 

li seħħ matul s-sena 2019 huwa s-segwenti; 

 

Ftuħ ta’ fajls  1,939 

Movimenti ta’ fajls 28,771 

Rikjesti ta’ talbiet irċevuti bit-telefown  jew b’posta elettronika 8,300 

Disseminazzjoni ta’ memos/ċirkularijiet  901 

Proċessar ta’ ittri interni/esterni  10,757 

Pustaġġ €6,226.93 

Reġistrar ta’ fajls qodma 

Proċessar ta’ reġistrar minn fuq  index cards 

Proċessar ta’ ċċekjar ta’ fajls minn fuq reġistri antiki – 1950 sa 1959 

22,226 

12,689 

38,763  

 

Fi ħdan din is-sezzjoni nsibu storja sħiħa, b’valur imprezzabbli u mużew sħiħ ta’ dokumentazzjoni 

relatata ma’ xogħlijiet infrastrutturali li saru f’pajjizna – dokumentazzjoni li tmur lura għal ħafna snin. 

 

Wara li fl-2018 ġew trasferiti lejn l-Arkivji Nazzjonali l-fajls mis-sena 1920 sas-sena 1930, xorta baqa’ 

ammont kbir ta’ dokumenti depożitati fl-Arkivji tagħna fejn tali dokumenti hemm il-pjan li jgħaddu 
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minn proċess ta’ diġitizzazzjoni. Bi tħejjija għall-proċess ta’ diġitizzazzjoni tad-dokumenti, kien 

meħtieġ li jsir proċess ta’ reġistrazzjoni ta’ fajls li għadhom mhux fuq is-sistema elettronika.  Proċess 

li huwa maqsum bejn reġistrazzjoni ta’ fajls antiki u reġistrazzjoni minn fuq index cards.  

 

Il-fajls li ġew maqlugħa mill-Arkivji tal-Ministeru għaddew mill-proċess ta’ reġistrazzjoni fil-

kompjuter, ġew depożitati f’kaxxi, ġew immarkati  bil-kategorizzazzjoni meħtieġa skont is-sena u l-

kontenut relattiv tagħhom u reġgħu lura fl-Arkivji tal-Ministeru. 

 

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 jinkoraġġixxi d-dipartimenti interni, 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, il-kordinament  u t-

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

UCIO jippromovi u jixpruna l-informatika f’kull aspett tal-immaniġġjar 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 

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

joperaw il-ħaddiema tal-Ministeru, id-dipartimenti u l-entitajiet fi ħdanu.  

 

Żvilupp ta’ sistema interna għar-riżorsi umani  

Tul l-2019 saru diversi taħditiet u diskussjonijiet sabiex il-proċessi tar-riżorsi umani jiġu ristrutturati u 

jsiru iżjed effiċjenti. L-UCIO xpruna din l-inizjattiva flimkien mad-Diviżjoni tas-Support Services. L-

implimentazzjoni ta’ din is-sistema ġabet tibdil sinjifikanti fl-operat ta’ kif jiġi amministrat u 

immaniġġjat il-vacation leave.  

 

Fl-2019 saru diversi żviluppi sinjifikanti fosthom: 

• L-introduzzjoni ta’ vidjows ta’ kif ikun jista’ jsir użu mis-sistema iżjed faċli 

• Interface aktar intuwittiv, sempliċi u veloċi  

• Modi ta’ verifika tal-attendenza għall-ipproċessar aħjar għall-maniġment 
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• Aktar konformità mad-Direttiva 8.1 

• Introduzzjoni ta’ tnaqqis tal-leave b’mod awtomatiku meta impjegat japplika 

• Workflows imtejba biex ikopru l-applikazzjoni għall-bidla fl-iskedi tax-xogħol 

• Introduzzjoni ta’ workflows awtomatizzati għall-applikazzjoni ta’ Work-Life Balance 

Measures (WLBM) jiġifieri applikazzjonijiet ta’ ħinijiet flessibbli, sigħat imnaqqsa, donazzjoni 

u akkumulazzjoni ta’ leave. 

• L-introduzzjoni tal-akkumulazzjoni tal-vacation leave b’konformità mal-PSMC. Dan il-

proċess, mill-bidu tiegħu (jiġifieri mit-talba tal-applikazzjoni) sat-tmiem, ġie kollu pproċessat 

mingħajr l-ebda ħtieġa ta’ karti. 

• L-introduzzjoni tal-funzjoni tal-‘My Profile’. Din il-funzjoni tagħti aċċess u tippermetti lill-

impjegati li jimmodifikaw id-dettalji tagħhom, inkluż l-indirizz tagħhom f’każ ta’ verifika fuq  

rappurtaġġ ta’ mard. 

 

Taħriġ 

Matul l-2019 l-uffiċjali kollha tal-UCIO komplew jieħdu sehem f’diversi korsijiet imnedija mill-Istitut 

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

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

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

jimmassimizzaw il-ħiliet tagħhom. Fl-2019 l-ICT Officers fi ħdan dan l-uffiċċju lestew b’suċċess dan 

il-kors fejn attendew għaċ-ċerimonja ta’ gradwazzjoni mnedija mill-uffiċċju tas-Segretarju Permanenti 

Ewlieni. 

 

Programm tal-Istudenti 

Għal darb’oħra fl-2019, bis-saħħa ta’ programm imniedi mill-MITA, l-UCIO bbenefika minn servizzi 

ta’ studenti speċjalizzati fuq l-istudju tat-tekonoloġija u l-informatika.  

 

Il-programm, imsejjaħ MITA Student Placement Programme (SPP), għen fl-operat tal-

implimentazzjoni tal-proġetti li kienu kkummissjonati mill-UCIO għal perjodu ta’ tliet (3) xhur. Dawn 

l-istudenti ngħataw taħriġ dettaljat fuq il-linja ta’ studju tagħhom fl-ICT, fosthom fuq immaniġġjar ta’ 

proġetti, manutenzjoni ta’ siti elettroniċi,  tiswijiet ta’ kompjuters relatati fuq hardware kif ukoll fuq 

software. B’inizjattiva tal-UCIO, dawn l-istudenti ngħataw ukoll viżibbiltà fuq l-operat tal-Ministeru u 

d-dipartimenti rispettivi fejn ġiet apprezzata l-ispeċjalizzazzjoni tal-informatika u l-livell ta’ teknikalità 

fin-negozju u fis-settur involut. 

 

 

Siti Elettroniċi 
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Infrastruttura.gov.mt  

L-UCIO għen ukoll fl-immaniġġjar tas-sit elettroniku uffiċjali tal-Ministeru. B’kordinament u 

b’konsultazzjoni mad-dipartimenti, dan l-uffiċċju aġġorna s-sit elettroniku tal-Ministeru bil-kontenut 

ipprovdut. 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 mis-sit elettroniku.   

 

Sistema ta’ Telefonija (PABX) 

Il-Ministeru ħadem fuq eżerċizzju ta’ monitoraġġ, bl-iskop li jitnaqqsu l-ispejjeż relatati man-nefqa 

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

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

ġiet eżaminata f’perjodi differenti sabiex finalment, fl-għeluq tal-2019, inħarġet statistika interna li 

kkumparat in-nefqa bejn l-2018 u l-2019. Il-Ministeru ffranka spejjeż ta’ madwar €17,000.  

 

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

sħiħ l-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 

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

 

ICT Framework Agreement 

Mill-bidu tal-2019 l-UCIO ħa ħsieb li jamministra l-ICT framework tul il-proċess kollu mit-talba tax-

xiri sal-installazzjoni tal-apparat u l-ħlas rispettivament. Kif kien mistenni, dan l-arranġament intlaħaq 

tajjeb ferm mal-impjegati tant li saru diversi talbiet għal xiri.  

 

Id-Direttorat Għall-Iżvilupp Tal-Politika U Implimentazzjoni Tal-Programm 

 

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 l-istudju fuq it-tħaddim possibbli ta’ karburanti alternattivi biex jintużaw fis-settur tat-

trasport bit-triq fil-ġejjieni, u beda jiġi aġġornat l-NPF. Flimkien mal-MEUSAC, id-Direttorat għamel 

sessjonijiet ta’ informazzjoni ma’ għadd ta’ partijiet interessati fit-trasport marittimu u fornituri ta’ karburanti 

fuq l-użu ta’ LNG fis-settur marittimu. B’hekk inbeda wkoll id-dibattitu fuq il-ġejjieni f’dan ir-rigward. 

Parteċipazzjoni fi Gruppi ta’ Ħidma 
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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 ta’ esperti kif ukoll gruppi ta’ 

ħidma tal-Kunsill. Matul l-2019, id-Direttorat ipprepara, xi minn daqqiet abbozza internament u drabi oħra 

rreveda u kkordina t-tħejjija ta’ sommarji tal-fatti għal żewġ laqgħat tal-Kunsill tal-Ministri tat-Trasport, 

żewġ laqgħat ministerjali informali, seba’ laqgħat tal-Grupp ta’ Livell Għoli, erbgħin kumitat, u laqgħat ta’ 

gruppi ta’ esperti u 108 gruppi ta’ ħidma. 

 

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. 

 

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-Kumitat Interministerjali sabiex jitfassal il-Pjan Nazzjonali tal-Enerġija u l-

Klima għall-perjodu 2020-2030 b’konformità mal-miri tal-Unjoni Ewropea 2030, u pparteċipa fil-

laqgħat tal-grupp ta’ referenza għall-iżvilupp sostenibbli sabiex dan jibda jimplimenta l-prinċipji u l-

policies 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 ikkordina l-ħidma u l-għarfien fil-Ministeru sabiex iħaddem il-proċess il-ġdid tal-

pagament tal-UE li ġie varat lejn l-aħħar tas-sena 2019.  

 

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 
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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 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 Soċjali Ewropew, il-Fond ta’ Koeżjoni, u l-Fond 

Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd. L-ammont pubbliku eliġibbli u mhux eliġibbli tal-proġetti 

sorveljati jammonta għal ftit iktar minn €250 miljun u jkopri 11-il proġett li 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); ‘SpatialTrain’ – Skema ta’ Boroż ta’ Studju; PA+2; il-proġett  SMITHS3; il-Proġett SIntegraM4; il-

Proġett ta’ Marsaxlokk Slipways, il-proġett tal-Breakwater tal-Qrejten f’Marsaxlokk; 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’ żewġ proġetti: Agregeneration u l-proġett ta’ bini u restawr ta’ ħitan tas-sejjieħ, 

li huma kofinanzjati mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Agrikolu u Rurali (EAFRD), li jammontaw għal 

madwar €9.5 miljuni. Matul l-2019, il-proġett SIntegraM, taħt l-ERDF u l-proġett tas-slipways ta’ 

Marsaxlokk, taħt l-EMFF, tlestew. 

 

Id-Direttorat organizza laqgħa oħra 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, Cost Action Citizen Science, Destinations u GrowSmarter (HORIZON 2020); 

PROMETEUS, Thematic Trail Trigger, E-BussED u Smart Hy Aware (Interreg Europe), EnerNETMob 

(Interreg Med), PLANDEV (Erasmus+) u  SESAR Deployment Programme Implementation 2016 - Cluster 

1 (CEF Transport).    

 

Matul l-2019, id-Direttorat issorvelja wkoll erba’ proġetti li qed jiġu implimentati taħt il-Programm ta’ 

Appoġġ għal Riformi Strutturali filwaqt li ssottometta ercba’ applikazzjonijiet ġodda taħt is-sejħa tas-sena 

2019. Applikazzjoni waħda ġiet approvata u d-Direttorat qed iservi ta’ kordinatur sabiex il-proġett ikun jista’ 

jinbeda mill-aktar fis.  

 

Id-Direttorat irrappreżenta lill-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 

 
2 Jindirizza riforma tal-Awtorità tal-Ippjanar. 
3 Sustainable Multi Intermodal Transport Hubs. 
4 Żvilupp tal-Integrazzjoni ta’ Data Spazjali fil-Gżejjer Maltin. 
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mal-mexxejja tal-proġetti tal-entitajiet rilevanti 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 u taħt il-programm il-

ġdid 2021-2027. 

 

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 f’żewġ laqgħat tal-Kumitat tas-CEF. Id-Direttorat attenda wkoll laqgħat organizzati 

mill-MEAE għall-punt ta’ kuntatt nazzjonali għal programmi ċentrali. Matul l-2019, 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. 

 

Attivitajiet oħrajn 

L-uffiċjali fi ħdan id-Direttorat attendew għal taħriġ relatat. Fost it-taħriġ li attendew għalih kien hemm 

Sessjoni ta’ Informazzjoni fuq il-programm SRSP organizzata mill-MEAE flimkien mal-Kummissjoni 

Ewropea, Sessjoni ta’ Informazzjoni organizzata mill-MEAE fuq għodda li tista’ tgħin fl-iżvilupp ta’ 

proġetti, taħriġ dwar ir-Regolamenti għall-Akkwist pubbliku u taħriġ organizzat mill-Interact fuq 

‘Interreg Project Generation’.    

 

It-Taqsima għall-Monitoraġġ tal-Proġetti  

 

Daħla 

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

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

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

 

Il-PMU hija magħmula minn grupp multidixxiplinarju b’esperjenza fil-project management u l-

business management, fost oħrajn. 

 

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

partikulari u fejn ikun hemm il-bżonn, membri tal-project management team tal-proġett innifsu, uffiċjali 

mill-entitajiet tal-Ministeru kif ukoll esperti minn barra l-PMU, jaħdmu flimkien sabiex bil-kompetenzi 

tagħhom jinstabu soluzzjonijiet għal materji li jinqalgħu matul iċ-ċiklu ta’ proġetti, mill-istadji inizjali 

sal-għeluq, u lil hinn. 
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Il-proġetti trattati mill-PMU huma kemm dawk kofinanzjati mill-UE, kif ukoll dawk iffinanzjati mill-

baġit nazzjonali. Apparti minn xogħlijiet assenjati mis-Segretarju Permanenti minn żmien għal żmien, 

il-PMU għandha tliet rwoli prinċipali, jiġifieri: 

 

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

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

iii. L-immaniġġjar ta’ proġetti wara li jkunu tlestew 

 

Proġetti Ġodda 

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

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

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

japplikaw il-kompetenza tagħhom fil-qasam tal-inġinerija, arkitettura, EU affairs, u oqsma oħra sabiex 

mal-imsieħba jiżviluppaw kunċetti fi pjanijiet li jwasslu għall-proġetti nfushom. Il-PMU tieħu sehem 

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

kofinanzjati mill-UE, u talbiet għall-allokazzjoni ta’ fondi fil-każ ta’ proġetti ffinanzjati mill-baġit 

nazzjonali. 

 

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

kuntatti u diskussjonijiet ma’ uffiċjali u entitajiet li jistgħu jassistu u jinfluwenzaw l-eżitu tal-proġett, u 

tikkordina bejn l-imsieħba fi ħdan il-proġett sabiex l-iżvilupp tal-proġett jipproċedi kif mixtieq. Fejn 

jinħass li tkun meħtieġa għajnuna ta’ esperti lil hinn mill-Ministeru u l-entitajiet tiegħu, il-PMU tieħu 

ħsieb li din l-għajnuna tinkiseb, bl-approvazzjoni tas-Segretarju Permanenti. Matul l-2019, il-PMU 

ħadmet fuq numru ta’ proġetti kif indikat hawn isfel. 

 

BIGHIT 

Il-proġett BIGHIT irċieva appoġġ ta’ finanzjament Ewropew mill-Fuel Cell and Hydrogen Joint 

Undertaking (FCH JU) sabiex tinbena sistema ta’ enerġija integrata bbażata fuq l-idroġenu. Il-proġett 

jinkludi elettrolizzatur ta’ 1MW fil-gżira ta’ Shapinsay (l-Iskozja) li jiġġenera idroġenu aħdar minn 

turbina tar-riħ komunitarja, stazzjon tal-fjuwil għal ħames vetturi bl-idroġenu, sistemi sabiex isaħħnu 

żewġ skejjel permezz tal-idroġenu u ħażna mobbli addizzjonali biex jittrasporta l-idroġenu fuq il-laneċ 

bejn il-gżejjer. Dan il-proġett juri sistemi prattiċi ta’ produzzjoni, provvista, distribuzzjoni u użu ta’ 

idroġenu aħdar u kif dan l-użu jimmassimizza l-valur tal-elettriku rinnovabbli ġġenerat lokalment u t-

tnaqqas l-importazzjoni ta’ fjuwils fossili u l-emissjonijiet tas-CO2. 

 

Il-konsorzju tal-proġett BIGHIT jinkludi diversi entitajiet pubbliċi u privati mir-Renju Unit, Spanja, 

Franza, l-Italja, id-Danimarka u Malta. Bħala follower territory, il-PMU qiegħed jissorvelja mill-qrib 
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il-proġett biex jitgħallem mis-suċċessi u l-isfidi u juri kif it-teknoloġiji applikati fil-proġett jistgħu jiġu 

replikati fil-kuntest tal-Gżejjer Maltin. 

 

Toroq Solari 

L-għan ewlieni ta’ dan il-proġett pilota huwa li jiġu introdotti toroq solari f’Malta. It-toroq solari 

jissostitwixxu l-uċuħ tat-toroq tal-asfalt tradizzjonali b’pannelli solari ta’ struttura speċjali li jippermettu 

li minn fuqhom jimxu n-nies u jgħaddu vetturi bil-vantaġġ miżjud li jiġġeneraw enerġija rinnovabbli. 

Bis-saħħa ta’ dan il-proġett pilota jkunu jistgħu jiġu studjati bis-sħiħ il-possibbiltajiet u l-limitazzjonijiet 

tat-toroq solari f’Malta meta mqabbla mat-toroq tradizzjonali tal-asfalt. 

 

Dan il-proġett inbeda fl-2018 bl-għażla ta’ tliet siti possibbli għall-installazzjoni ta’ madwar 100 metru 

kwadru ta’ pannelli fotovoltajċi fuq il-wiċċ tat-triq. Sar stħarriġ tat-traffiku tul it-toroq proposti.  Matul 

l-2019, il-PMU għamel studju ta’ vijabbiltà finanzjarja għal dan il-proġett. Il-PMU investiga wkoll jekk 

fondi Ewropej jistgħux jintużaw sabiex jiffinanzjaw jew parzjalment jiffinanzjaw dan il-proġett. Bdew 

ukoll jiġu ppreparati dokumenti sabiex tinħareġ sejħa għall-offerti hekk kif il-proġett jirċievi l-

finanzjament meħtieġ.    

 

Il-titjib fl-użu ta’ enerġija fi Project House 

Il-PMU ħa sehem bħala espert fl-enerġija rinnovabbli fil-kumitat maħtur sabiex itejjeb l-użu tal-enerġija 

fi Project House.  Il-PMU, barra li kien responsabbli sabiex lejn l-aħħar tal-2019 kabbar l-installazzjoni 

tal-pannelli fotovoltajċi fuq il-bejt ta’ Project House, kien ukoll responsabbli sabiex jagħti pariri fuq 

sistemi eżistenti ta’ BIPVs.  Għal dan l-għan, il-PMU għamel riċerka u ġabar informazzjoni u kampjuni 

tal-BIPVs trasparenti sabiex jinksew parti mill-ħitan ta’ Project House.  Saru diversi laqgħat bejn il-

PMU u persuni involuti f’dan il-proġett fejn il-PMU ta l-kontribuzzjoni tiegħu sabiex inħadmu stimi 

tal-ispejjeż u ġenerazzjoni tal-elettriku rinnovabbli, tfasslu speċifikazzjonijiet tekniċi tal-istruttura tal-

qafas għall-BIPVs u ttieħdu deċiżjonijiet fuq il-pożizzjoni, iż-żona u l-kulur tal-BIPVs.  Il-proġett jinsab 

fil-fażi tal-permessi u bħalissa l-PMU qed jipparteċipa fil-preparamenti tad-dokumenti neċessarji għas-

sejħa ta’ offerti għax-xogħlijiet kollha għal dan il-proġett. 

 

Monitoraġġ ta’ proġetti mmexxija minn entitajiet tal-Ministeru 

It-tieni rwol tal-PMU huwa li fuq bażi regolari jżur il-proġetti tal-entitajiet ta’ dan il-Ministeru, jitkellem 

mal-project leaders, u jipprepara rapport fuq il-progress milħuq u xi problemi li jkunu nqalgħu matul 

il-perjodu ta’ rappurtaġġ.  Dawn ir-rapporti jservu sabiex il-Ministeru jkollu aktar viżibbiltà fuq il-

progress tal-proġetti. 
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Matul is-sena 2019 saru diversi żjarat fuq proġetti konnessi ma’ toroq arterjali u residenzjali u saru 

rapporti ta’ progress.  Il-PMU wkoll ippreżenta rapport fuq ix-xogħol li beda jsir mis-sezzjoni tal-

funtani. 

 

Il-PMU huwa wkoll responsabbli sabiex jiġbor u jippreżenta rapporti tal-progress milħuq fuq il-miżuri 

tal-baġit, miżuri ta’ simplifikazzjoni u miżuri tal-manifest elettorali.  

 

L-immaniġġjar ta’ proġetti wara li jkunu tlestew 

Ix-xogħol fuq uħud mill-proġetti ma jiqafx meta jitlesta l-proġett.  Dan jgħodd l-aktar għal dawk il-

proġetti li jinħtieġu xi ħadd li jrid jieħu ħsieb tal-operat u l-manutenzjoni ta’ strutturi u sistemi li ġew 

installati permezz ta’ dawn il-proġett.  Matul is-sena 2019, il-PMU kien responsabbli għall-operat u 

manutenzjoni ta’ tnejn minn dawn il-proġetti.   

 

Il-Funtana tat-Tritoni 

Matul l-2017, il-PMU kien responsabbli sabiex imexxi l-proġett tar-restawr tal-Funtana tat-Tritoni, 

barra Bieb il-Belt Valletta.  Wara li dan il-restawr tlesta b’suċċess fl-aħħar tal-2017, Il-PMU baqa’ 

responsabbli mit-tħaddim u l-manutenzjoni ta’ din il-funtana u tal-impjant tas-sistemi anċillari tal-

funtana.  Fil-bidu tal-2019, il-kuntrattur li kien imqabbad sabiex jopera u jagħmel it-tindif u l-

manutenzjoni meħtieġa tal-funtana sab diffikultà sabiex ikompli b’dan il-kuntratt u l-PMU kellu 

jagħmel arranġamenti oħra sabiex immedjatament jinstab kuntrattur ieħor li jkun kapaċi jħaddem u 

jżomm il-funtana fi stat tajjeb ta’ operazzjoni.  

  

Matul l-2019 saru diversi interventi ta’ manutenzjoni ta’ rutina fuq il-funtana u l-impjant kif ukoll 

intervent kbir fejn l-istatwi tal-bronż u t-travertin ġew imnaddfa.  Il-PMU wkoll ħa ħsieb sabiex ikun 

hemm sapport mill-operatur tal-funtana waqt attivitajiet organizzati minn terzi fi Pjazza Tritoni.  

 

Għall-ewwel darba, fuq talba ta’ entitajiet edukattivi, bdew jiġu organizzati sessjonijiet ta’ 

informazzjoni fejn parteċipanti rċevew tagħrif fuq l-istorja u r-restawr tal-funtana, u kellhom l-

opportunità li jżuru l-plant room tal-funtana u jaraw ix-xogħol meħtieġ sabiex il-funtana tinżamm fl-

istat li kulħadd jistenna.  Dawn iż-żjarat intlaqgħu tajjeb u kienu ta’ suċċess.   

 

Lejn l-aħħar tal-2019, beda x-xogħol sabiex il-gwardjani tas-sigurtà tal-ministeru jkollhom kamra 

b’faċilitajiet aħjar sabiex ikunu jistgħu jissorveljaw il-funtana.  Il-PMU sab kuntrattur sabiex 

immodifika waħda mill-gabbani li hemm fil-pjazza u li toffri viżibbiltà tajba tal-funtana.  Id-disinn tal-

faċilitajiet li ġew ipprovduti f’din il-gabbana sar mill-periti tal-ministeru. Ix-xogħol fuq din il-kamra 

kien kważi lest fl-aħħar tal-2019.   
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Infrastruttura għall-iċċarġjar ta’ vetturi elettriċi  

Matul l-2019, il-PMU kompla bil-monitoraġġ tal-operat u l-manutenzjoni taċ-Charging Pillars 

ipprovduti bil-proġetti tad-DemoEV u tal-Port PVEV.  Saru diversi interventi ta’ manutenzjoni sabiex 

din l-infrastruttura tibqa’ taħdem u tagħti dan is-servizz essenzjali għal dawk li għandhom vettura li 

taħdem bl-elettriku.  Bdew diskussjonijiet sabiex din l-infrastruttura tgħaddi għand Trasport Malta ħalli 

tkun tista’ tiġi integrata mas-sistema ġdida ta’ Charging Pillars li Transport Malta se tinstalla fil-bidu 

tal-2020. 

 

L-Uffiċċju għar-Regolament tal-Bini 

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

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

lejn l-aħħar tas-sena 2013, fi Frar tal-2018, l-Avviż Legali 47/2018 daħal fis-seħħ wara li l-istess 

Uffiċċju għar-Regolament tal-Bini ħejja għall-Kabinett tal-Ministri Memorandum u Impact Assessment 

rispettivament dwar il-qasam tar-Rendiment tal-Enerġija fil-Bini fil-Gżejjer Maltin.  Tul l-2019, dan l-

Avviż Legali beda’ jitħaddem u jiġi implimentat, u permezz tiegħu Malta, bħala Stat Membru, reġgħet 

kisbet il-kredibbiltà meħtieġa. 

 

Il-Kalkoli tal-livelli kost-ottimali tar-rekwiżiti minimi għar-rendiment fl-użu tal-enerġija 

Il-BRO dderiġa u l-ħin kollu qagħad jifli d-diversi studji tal-kalkoli tal-livelli kost-ottimali tar-rekwiżiti 

minimi għar-rendiment fl-użu tal-enerġija tal-bini ta’ Malta. Dawn kienu fuq kategoriji differenti ta’ 

bini, jiġifieri lukandi, ristoranti, ħwienet, skejjel, djar għall-anzjani, faċilitajiet sportivi u uffiċini ġodda. 

L-iżjed xogħol importanti għall-BRO kien li jara li dawn l-istudji jkunu konformi mad-Direttivi, regoli 

u linji gwida tal-Unjoni Ewropea, fir-rigward speċjalment li jkunu ċari u bbażati fuq evidenza f’kull 

fażi tal-istudji, mill-għażla tal-bini ta’ referenza, il-pakketti ta’ enerġija applikati fuq il-binjiet ta’ 

referenza, fil-kuntest tal-klima lokali u l-bini f’Malta, eċċ.  Tul l-2019, kienu ppubblikati żewġ sejħiet 

għall-offerti: waħda għal studji dwar uffiċini eżistenti u oħra  għall-binjiet residenzjali, liema studji se 

jsiru fl-2020. 

 

Ċertifikati dwar ir-Rendement tal-Enerġija 

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

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

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

numru ta’ EPCs maħruġa minn 139 ċertifikat fis-sena 2013 għal 13,757 ċertifikat fl-2019 (ara tabella). 

Sar sforz konsiderevoli fl-infurzar ta’ dawn ir-rekwiżiti. Il-BRO kompla jinforma lill-pubbliku dwar id-

drittijiet tiegħu meta jixtri jew jikri proprjetà permezz ta’ fuljetti li tqassmu lill-bejjiegħa, u 

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

iddiskutew l-importanza tal-EPC u wieġbu l-mistoqsijiet tas-semmiegħa. 
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Sena Ċertifikati Reġistrati 

2013 139 

2014 1,420 

2015 8,482 

2016 9,728 

2017 11,432 

2018 17,638 

2019 13,757 

 

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

diversi uffiċjali matul is-sena 2019. L-appoġġ tekniku għal kważi seba’ mitt Assessur dwar ir-

Rendiment tal-Enerġija nżamm matul is-sena b’kontribuzzjoni minn professjonisti mill-BRO. Din il-

linja ta’ għajnuna hija disponibbli għall-membri tal-pubbliku, nutara, avukati u assessuri permezz tal-

posta, posta elettronika, telefown u personalment fl-uffiċini tal-BRO.  

 

Kunsill Konsultattiv għall-Industrija tal-Bini  

Il-BRO huwa rappreżentat fi ħdan il-BICC f’diversi gruppi ta’ ħidma u bordijiet, fejn jingħata kontribut 

għas-suġġetti li jkunu fuq l-aġenda. Wieħed minn dawn il-gruppi ta’ ħidma huwa kkordinat minn 

membru tal-uffiċċju, fejn jiġu diskussi suġġetti relatati mal-mandat tal-BRO għal konsultazzjoni. 

 

Concerted Action – Direttiva dwar ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija 

Kull pajjiż membru tal-UE huwa mitlub jipparteċipa f’dan il-forum li jiddiskuti aspetti tekniċi rikward 

l-implimentazzjoni tad-Direttiva. Fl-2019 kien hemm laqgħa li fost temi diversi ffukat dwar bini 

pubbliku b’użu ta’ enerġija qrib iż-żero u l-metodi ta’ kalkolazzjoni; tħejjija għall-bini b’teknoloġija 

intelliġenti; l-indikatur tal-istat ta’ tħejjija tal-bini għat-teknoloġija intelliġenti; ir-riżultati tal-istudji tal-

kalkoli tal-livelli kost-ottimali tar-rekwiżiti minimi għar-rendiment fl-użu tal-enerġija, eċċ. 

 

Reviżjoni ta’ Dokument F 

Beda x-xogħol sabiex jiġi sodisfatt l-obbligu li għandu l-Uffiċċju, billi jiġi revedut id-Dokument F, li 

jieħu f’konsiderazzjoni r-riżultati miksuba mill-kalkoli tal-livelli kost-ottimali li tlestew.  Dan jirrikjedi 

ammont ta’ laqgħat tekniċi u numru ta’ reviżjonijiet tal-abbozz tad-Dokument F. 

 

 

 

Kwestjonarji mill-UE 
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Ġew imwieġba numru ta’ kwestjonarji mill-UE sabiex jiffurmaw parti minn risposta uffiċjali fuq skala 

nazzjonali. 

 

Appoġġ lil studenti tal-Università 

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

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

dokumenti u informazzjoni li jkollna disponibbli. 

 

Liċenzjar tal-Kuntratturi  

Beda x-xogħol biex Malta jkollha leġiżlazzjoni għal-liċenzjar tal-kuntratturi, billi mexa x-xogħol fuq 

abbozz ta’ avviż legali. Diversi laqgħat tkomplew jiġu organizzati ma’ diversi entitajiet biex tinstema’ 

l-opinjoni tagħhom u jiġu kkunsidrati. 

 

Korsijiet għall-assessuri tal-bini residenzjali u nonresidenzjali 

Matul is-sena 2019, ġew organizzati korsijiet ta’ taħriġ għall-assessuri dwar ir-rendiment tal-enerġija 

fl-użu tal-bini residenzjali (ibbażat fuq il-metodoloġija EPRDM).  Il-korsijiet saru filgħaxijiet fuq bażi 

ta’ ġimgħa sħiħa u l-ġimgħa ta’ wara sar l-eżami. Min jgħaddi mill-eżami mbagħad ikun jista’ jirreġistra 

mal-BRO bħala assessur tal-bini residenzjali. 180 ġew irreġistrati bħala assessuri mal-BRO tul l-2019. 

Għaldaqstant sal-aħħar tal-2019 kien hemm total ta’ 520 assessur irreġistrat sabiex jipprattikaw bħala 

assessuri dwar ir-rendiment tal-enerġija fl-użu tal-bini residenzjali. Dan ifisser li Malta għandha kważi 

700 assessur reġistrat sabiex jaqdu l-obbligi marbuta mal-EPBD. 

 

Awditjar tal-EPCs  

Matul is-sena 2019, saru proċessi ta’ awditjar tal-EPCs. Dan seħħ f’kollaborazzjoni mal-Malta 

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

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

Direttiva tal-EPBD. Dan jinvolvi proċess ta’ sampling mill-EPCs kollha li jiġu reġistrati mal-BRO u 

ssir verifikazzjoni tal-EPC fuq diversi livelli. L-MCCAA mbagħad tgħaddi rapport għall-attenzjoni tal-

BRO u tittieħed l-azzjoni li jkun hemm bżonn.  Saru anke spezzjonijiet konġunti fuq binjiet partikolari.  

 

Siti Elettroniċi 

Il-BRO mantna ż-żewġ siti elettroniċi tiegħu.  

 

www.bro.gov.mt joffri tagħrif u kopji tal-Avviż Legali 72 tal-2013, l-Avviż Legali 295 tal-2007, l-

Avviż Legali 47 tal-2018 l-Avviż Legali 136/19 u l-Avviż Legali 180/19 u l-Att Numru XII tal-2011 li 

permezz tiegħu ġie stabbilit l-Uffiċċju dwar ir-Regolament tal-Bini.  Sar xogħol preparatorju fuq dan 

is-sit elettroniku biex ̓ il quddiem ikun jista’ jaqdi l-ħtiġiet ġodda li huma riżultat ta’ leġiżlazzjoni ġdida. 

http://www.bro.gov.mt/
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www.epc.gov.mt joffri tagħrif relatat direttament maċ-ċertifikazzjoni tar-rendiment dwar l-enerġija u l-

infurzar tar-rekwiżiti għall-ħruġ ta’ ċertifikati tar-rendiment dwar enerġija fuq il-bejgħ, kostruzzjoni u 

kera ta’ bini.  

 

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

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

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

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

Avviżi Legali 136/19 u 180/19.  Tkompla proċess ta’ konsultazzjoni intensiv mal-Assoċjazzjoni tal-

Iżviluppaturi Maltin (MDA) u saru sensiela ta’ laqgħat intensivi li wasslu biex ikun hemm qbil fuq 

medda wiesgħa ta’ prinċipji bażiċi li permezz tagħhom tkompliet konsultazzjoni mal-Assoċjazzjoni 

Maltija tal-Assigurazzjoni, liema konsultazzjoni wasslet biex jiġu ppubblikati żewġ Avviżi Legali, 

136/19 u 180/19.  Sadanittant, l-Uffiċċju għar-Regolament tal-Bini kompla bil-ħidma tiegħu fiż-żewġ 

oqsma rispettivi.  Matul l-2019, f’kull ġurnata kien ikun hemm madwar 2,500 lant miftuħ.  Sadanittant 

tul l-istess sena saru madwar 4,000 spezzjoni fuq lantijiet tax-xogħol. Tul l-2019, ingħata bidu wkoll 

għat-tfassil mill-ġdid tal-Avviż Legali 295/07 bit-tir ikun li fl-2020 ikun ippubblikat Avviż Legali ġdid. 

 

Aġenzija għall-Bini u l-Kostruzzjoni 

F’Awwissu 2019 kien ippubblikat l-Avviz Legali li permezz tiegħu twaqqfet din l-Aġenzija l-ġdida 

skont il-mandat tal-Gvern li l-Uffiċċju għar-Regolament tal-Bini jagħmel parti minnha.  Riżultat ta’ 

hekk ukoll, il-BRO ngħata l-mandat li jħejji leġiżlazzjoni dwar l-obbligi u r-responsabbiltajiet tal-atturi 

primarji fuq il-lant tax-xogħol, liema dokument qiegħed jiġi evalwat. 

 

Konklużjoni 

Wieħed jista’ jikkonkludi li fir-rigward ta’ Drittijiet ta’ Terzi u l-Ġestjoni tal-Lantijiet tax-Xogħol, tul 

l-aħħar seba’ snin tqajjem għarfien kbir mill-Uffiċċju għar-Regolament tal-Bini biex jiġi assigurat li l-

industrija tal-bini, filwaqt li timxi maż-żminijiet, tħares l-interessi tal-ġirien u żżomm il-lantijiet 

f’qagħda tajba.  Fl-istess ħin, wieħed jista’ jgħid li l-għarfien dwar ir-Rendiment tal-Enerġija fil-Bini 

wassal biex iċ-ċittadini Maltin u Għawdxin ikunu iżjed konxji mill-użu tal-enerġija fi djarhom jew fin-

negozju tagħhom, tant li l-assessjar ta’ bini residenzjali jew mhux żdied bil-qawwa kif juri n-numru ta’ 

EPCs reġistrati mal-Uffiċċju għar-Regolament tal-Bini. 

 

Is-suċċessi li nkisbu tul l-aħħar snin ma jiqfux hawn. Tul is-snin li ġejjin l-Uffiċċju għar-Regolament 

tal-Bini jeħtieġ li jkompli jħarreġ periti u inġiniera biex isiru Assessuri tad-Djar Residenzjali,  

jikkollabora mal-Awtorità tad-Djar dwar ir-rinnovar ta’ żewġ binjiet f’Bormla ħalli jintwera li minkejja 

li jkun bini antik dan jista’ joffri rendiment tal-enerġija tajjeb, jgħin fit-tfassil ta’ regolamenti dwar il-

http://www.epc.gov.mt/
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prevenzjoni u t-tifi tan-nar u jipparteċipa b’mod qawwi fl-Aġenzija Maltija għall-Bini u l-Kostruzzjoni 

kif imwiegħed fil-Manifest Elettorali tal-Partit fil-Gvern. 


