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It-Taqsima tal-Komunikazzjoni 

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

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

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

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

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

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

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

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

proġett, kif ukoll it-tlestija tal-proġett innifsu. 

Sussegwentament it-tagħrif miġbur jitwassal lill-pubbliku ġenerali 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 jsegwu wkoll il-filmati dwar il-proġetti rispettivi. 

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

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

Customer Care tal-entitatijiet responsabbli.  

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

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

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

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

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

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 il-Ministeru tagħna. 

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

tagħna ħalli jkunu jistgħu jiġu mgħoddija lill-pubbliku biex ikun jista’ jifhem aħjar il-fażijiet tax-

xogħol, l-iskop u r-riżultat aħħari. 

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

għandu l-għan li jippromovi sinerġiji bejn l-artisti u l-komunità permezz ta’ kokreazzjoni u għarfien 

akbar ta’ xulxin u tas-siti li fihom ser jiġu proposti l-proġetti. 
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Sar ukoll il-ġbir tar-rapporti annwali mid-diversi dipartimenti u sezzjonijiet fi ħdan il-Ministeru biex 

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

saru traduzzjonijet għall-Malti ta’ wħud mill-imsemmija rapporti. 
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Id-Diviżjoni tas-Servizzi ta’ Sapport 

Dikjarazzjoni tal-Missjoni 

“Sabiex jipprovdi servizzi strateġiċi u ta’ sapport amministrattiv lill-Ministeru għat-Trasport, 

Infrastruttura u Proġetti Kapitali u jipprovdi pariri lis-Segretarju Permanenti, u sabiex jikkordina l-

attivitajiet tad-Direttorati li jaqgħu taħt id-Diviżjoni tas-Support Services sabiex jiġi ggarantit kull 

appoġġ lill-Ministeru fil-kisba tal-missjoni tiegħu.” 

Responsabbiltajiet prinċipali 

L-iskop ewlieni tad-Diviżjoni tas-Servizzi ta’ Sapport huwa li tipprovdi servizzi strateġiċi u 

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

għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali, bil-għan li jiġi żgurat servizz effiċjenti u effettiv u ta’ 

kwalità li jappoġġa l-missjoni tal-Ministeru.  

Filwaqt li tiżgura preparazzjoni korretta ta’ informazzjoni tal-ġestjoni, id-Diviżjoni tikkordina l-

kumpilazzjoni ta’ Pjanijiet Strateġiċi u Finanzjarji li jiżguraw il-kontinwazzjoni tal-provvediment ta’ 

funzjonijiet amministrattivi, fl-istess ħin li tiġi assigurata funzjoni aktar strateġika għall-funzjonijiet tal- 

finanzi u r-riżorsi umani, filwaqt li jitiebu l-istrutturi tal-kontrolli finanzjarji. 

Il-funzjonijiet li d-Diviżjoni tas-Servizzi ta’ Sapport twettaq permez tad-Direttorati u Taqsimiet tagħha 

huma dawn li ġejjin: 

• Id-Direttorat tar-Riżorsi Umani 

• Is-Sezzjoni tas-Sigurtà 

• Id-Direttorat tal-Finanzi u Amministrazzjoni 

• Is-Sezzjoni tal-Business Process Re-engineering 

Kisbiet 

Is-Sezzjoni tal-Business Process Re-engineering, li twaqqfet sena u nofs ilu, qiegħda  tiffoka fuq l-

analiżi u d-disinn tal-flussi tax-xogħol u l-proċessi fi ħdan dan il-Ministeru biex hekk il-proċessi jiġu 

definiti u nsaħħu l-immaniġġjar b’mod effettiv. Din is-Sezzjoni, fis-sena 2018, evalwat il-proċess fil-

qasam ta’ amministrazzjoni tad-Direttorat tal-Manifattura u Servizzi u tad-Direttorat għall-

Implimentazzjoni tal-Proġetti. 

Is-sistema għat-tiġdid tal-liċenzji tal-bennejja ġiet implimentata. L-utenti qed jiġu infurmati l-ewwel 

darba bit-tiġdid fil-bidu ta’ Jannar 2019, skont kif inhu mitlub f’Artiklu 95 tal-Kodiċi tal-Pulizija li 

jirregola t-tiġdid tal-liċenzji tal-bennejja.  B’hekk il-bennejja jkunu jistgħu iġeddu l-liċenzja tagħhom 

mill-kumdità ta’ darhom. 
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Is-sistema tan-notifiki ġiet implimentata wkoll fis-sena 2018 għall-ħaddiema kollha fil-Ministeru. 

Inħolqot paġna bl-informazzjoni kollha biex tintuża s-sistema u saħansitra vidjows apposta. Ingħata t-

taħriġ kollu meħtieġ għar-rwoli kollha minn amministratur tas-sistema għal utent komuni. Sa fl-aħħar 

inqatgħu n-notifiki fuq spreadsheet. 

L-uffiċjali ta’ din id-Diviżjoni ngħataw taħriġ ta’ interess speċifiku għal kull Sezzjoni, fosthom fit-

taqsimiet tas-Sigurtà, ir-Riżorsi Umani, il-Kuntratti u x-Xiri, u kif jingħata appoġġ lill-impjegati tal-

Ministeru f’mumenti diffiċli. 
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OHSU (Occupational Health and Safety Unit) 

L-OHSU (Occupational Health and Safety Unit) toffri s-servizzi tagħha lil diversi dipartimenti li jaqgħu 

taħt l-awspiċi tal-Ministeru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali (MTIP).  

L-Unità 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 t’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 t’Akkwist Pubbliku li ġejjin:  

 Żraben u boots 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. 

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.   
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Il-Politika tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol u l-Proċeduri Standard tal-Operat (PSO) 

Il-Unit iffinalizza r-reviżjoni tal-Politika tas-Saħħa u s-Sigurtà tal-Ministeru u abbozza għadd ta’ PSO 

li kollha ġew ippreżentati lill-uffiċċju tal-Segretarju Permanenti. Il-PSO kienu: 

1. L-Użu Sigur tal-Kimiki;  

2. Is-Sigurtà tal-Elettriku;  

3. Dispożizzjonijiet dwar is-Sigurtà fil-każ ta’ nar f’binjiet;  

4. Ix-Xogħol fis-Sajf, fix-Xemx Diretta u l-Istress Ikkawżat mis-Sħana; u 

5. L-Użu ta’ Tagħmir Protettiv Personali; 

Taħriġ Ipprovdut 

Korsijiet tal-Ewwel Għajnuna: Ġew organizzati, b’kollaborazzjoni ma’ Jobsplus, tliet korsijiet (kull 

kors ta’ erba’ nofstanhari) fil-binjiet tal-MTIP. Kien hemm 45 persuna li kkwalifikaw bħala First 

Aiders. Dawn il-First Aiders ġew ippreżentati biċ-ċertifikati rilevanti maħruġa minn Jobsplus, validi 

għal tliet snin.      

Taħriġ waqt xogħlijiet fit-toroq: L-OHSU kkordinat seba’ korsijiet li kienu mmexxija mis-Sa Audrey 

Testaferrata De Noto. Attendew għall-korsijiet ftit iktar minn mitt persuna. 

Kors Bażiku fis-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol: L-OHSU kkordinat u mexxiet tliet korsijiet. 

Għal dawn il-korsijiet attendew 41 persuna.   

Żvilupp Professjonali Kontinwu tal-OHSU 

Il-Unit għamel kull sforz sabiex jibbenefika minn sponsorships sabiex jattendi avvenimenti 

internazzjonali, f’konformità maċ-Ċirkolari Nru 05/2018. Il-Unit irnexxielu jipproċessa, japplika u 

jiddisponi mill-massimu tal-fondi allokati: 

1. IOSH 2018 – Shape a New World of Work / ir-Renju Unit (attendew is-Sinjuri Joseph Abela u 

Dieter Ebejer); 

2. 13th Conference of the European Academy of Occupational Health Psychology – Adapting to 

Rapid Changes in the Work Place / Il-Portugall (attendew is-Sinjuri Joseph Abela u Dieter 

Ebejer); 

3. Electro Magnetic Field Regulations Training (minn Castle Training Academy / ir-Renju Unit) 

(attendew is-Sinjuri Jonathan DeBon, Marfred Bugeja u Nicholas Debono); 

4. Managing Fire Safety (Vulcan Fire Training / Ir-Renju Unit) (attendew is-Sinjuri Marfred 

Bugeja u Nicholas Debono); 
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5. CPA Level 3 Advanced Award in Power Inspection (Spiers Training Centre / ir-Renju Unit) 

(attendew is-Sinjuri Jonathan DeBon u Nicholas Debono); 
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Is-Sezzjoni Marittima u Unit għall-Kontroll tal-Ilma tax-Xita 

Din is-Sezzjoni tikkonsisti f’dawn il-fergħat: 

1.       Manutenzjoni tal-infrastruttura tal-NFRP 

2.       Immaniġġjar ta’ erożjoni kostali 

3.       Sezzjoni marittima 

4.       Unit għall-kontroll tal-ilma tal-għargħar 

 

1. Manutenzjoni tal-Infrastruttura tal-NFRP 

Din is-sezzjoni llum għandha l-kwartieri tagħha l-Mosta, fejn jinġabru ta’ kuljum il-ħaddiema u 

jinżamm ukoll il-makkinarju u l-apparat li jintuża fil-ħidma ta’ kuljum ta’ din is-sezzjoni. L-attività ta’ 

din is-sezzjoni matul din is-sena kienet tkopri dan li jidher hawn taħt: 

1.       Tindif ta’ ġibjuni mill-materjali u imbarazz ieħor 

•         Iż-Żejtun  182 tunnellata 

•         Sta Luċija     48 tunnellata 

•         Is-Siġġiewi         40 tunnellata 

•         L-Imqabba         36 tunnellata 

•         L-Imsida             22 tunnellata 

•         Il-Gudja             203 tunnellati 

 

2.       Tindif ta’ culverts u gradilji marbutin mal-infrastruttura tal-NFRP 

•         Ħal Lija  25 tunnellata 

•         Birkirkara  12-il tunnellata 

•         Ħal Balzan        8 tunnellati 

•         L-Iklin                15-il tunnellata 

•         Ħ’Attard            6 tunnellati 

•         L-Imsida          4 tunnellati 

•         Ħaż-Żebbuġ    17-il tunnellata 

•         Ħaż-Żabbar       14-il tunnellata 
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•         Ix-Xgħajra          3 tunnellati 

•         Marsaskala           16-il tunnellata 

•         Ħal Qormi            11-il tunnellata 

 

3.       Tlesta xogħol ta’ culvert ġdid fi Triq Polverista, Bormla 

4.       Tindif tal-mina l-kbira mill-infrastruttura tal-NFRP bejn Ħ’Attard u l-Mosta (18-il tunnellata) 

5.       Xogħol ta’ tindif ta’ culverts f’Santa Luċija 

6.       Xogħol ta’ tindif tal-culvert fi Triq il-Pwales, San Pawl il-Baħar 

7.       Tindif ta’ separators b’gully sucker bowser li jiffurmaw parti mill-infrastruttura tal-NFRP: 

•         L-Iklin  0.5 tunnellata 

•         Il-Mosta            3.5 tunnellati 

•         Ħal Lija            2.3 tunnellati 

•         Birkirkara           1.5 tunnellati 

•         Ħ’Attard            0.8 tunnellata 

•         Ħal Balzan        0.4 tunnellata 

•         Ħaż-Żebbuġ 4.8 tunnellati 

•         Ħaż-Żabbar          2.2 tunnellati 

•         Marsaskala         6.5 tunnellati 

•         Il-Gżira            0.3 tunnellata 

•         L-Imsida             1.7 tunnellati 

8.      Applikazzjoni tas-sistemi ta’ G.I.S. fir-rigward ta’ informazzjoni marbuta mal-infrastruttura tal-

NFRP. 

 

2. Immaniġġjar ta’ Erożjoni Kostali 

Fil-bidu tas-sena ġew identifikati żoni tal-kosta li huma frekwentati mill-pubbliku fis-sajf fejn l-erożjoni 

tal-blat tista’ tkun ta’ periklu. 

L-għan kien li jkun jista’ jinħoloq aktar għarfien ta’ dawn ir-riskji, u biex il-pubbliku jkun jista’ jevita 

li joqgħod f’lok ta’ xi periklu minn ġebel jew blat li jista’ jaqa’. 
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Qabel is-sajf tal-2018 twaħħlu diversi tabelli biex javżaw lill-pubbliku fejn seta’ jkun hemm xi periklu 

u biex jiġu evitati xi inċidenti kawża tal-proċessi naturali tal-erożjoni tal-blat mill-elementi. 

B’kollox twaħħlu aktar minn mitt tabella f’postijiet identifikati f’diversi bajjiet f’Malta, 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 u ħdejn il-Jerma), il-Bajja ta’ San Tumas u Marsaxlokk (St Peter’s 

Pool, Kalanka, Xrob l-Għaġin u Il-Ħofriet). 

Fejn kien meħtieġ saru tiswijiet u manutenzjoni jew estensjoni ta’ fencing biex jitnaqqas l-aċċess għal 

postijiet ta’ periklu. 

F’Għar Lapsi saru interventi biex inbidlet ix-xibka li kienet qed iżżomm il-blat li jaqa’ biex dan ma 

jiġix fuq in-nies. Matul is-snin din kienet issadded u ddeterjorat. Għalhekk, il-parti li kienet tintuża min-

nies ingħalqet minħabba l-periklu. Tlesta dan ix-xogħol ta’ rinovazzjoni tax-xibka biex iż-żona reġgħet 

infetħet għall-pubbliku qabel is-sajf. 

Kompliet tissaħħaħ il-kollaborazzjoni fuq dan ix-xogħol permezz ta’ laqgħat li saru ma’ diversi 

entitajiet bħall-Awtorità tat-Turiżmu u Transport Malta, kif ukoll permezz tal-Kumitat Interministerjali 

għal dan l-iskop. 

Ġew esplorati sorsi ta’ fondi mill-UE, waqt li f’Jannar tlestiet u ġiet sottomessa applikazzjoni taħt il-

fond EU CBC MED għal proġett ta’ kollaborazzjoni fuq ir-riskju tal-erożjoni kostali. Sfortunatament 

din l-applikazzjoni ma ġietx milqugħa għal ftit marki. 

Ġiet organizzata konferenza bit-tema dwar l-impatt tal-erożjoni kostali fuq in-nies. Il-konferenza, bl-

isem ‘Mediterranean Coastal Erosion Conference – The Impact of Coastal Erosion on Wellbeing’, saret 

fil-5 ta’ Novembru, 2018. Għaliha attendew madwar 120 parteċipant u kien hemm kontribuzzjonijiet 

sew mix-xena lokali (l-Università ta’ Malta, awtoritajiet, esperti u konsulenti) kif ukoll minn pajjiżi 

oħra, inklużi l-Italja, Sqallija, it-Tuneżija u Ċipru. 

Hu mistenni li matul l-2019 tittieħed aktar inizjattiva f’dan il-qasam, u hu maħsub li din il-ħidma tiġi 

amalgamata mas-Sezzjoni Marittima fl-aspetti implimentattivi ta’ dan it-tip ta’ xogħol partikolari. 

 

3. Is-Sezzjoni Marittima 

Proġetti  

Il-pitch tal-waterpolo l-ġdid ta’ Wied il-Għajn fejn ġie ppubblikat it-tender għad-disinn u l-bini ta’ dan 

il-pitch tal-waterpolo 

Xogħlijiet fuq skali u mollijiet 
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Spezzjoni ta’ diversi mollijiet, disinn u applikazzjonijiet għall-permessi tal-Aworità tal-Ippjanar u l-

ERA 

1. Il-moll tal-Veċċa mill-bajja tax-Xemxija sal-Veċċa ġie spezzjonat mill-għaddasa u saret 

applikazzjoni mal-PA sabiex il-moll jinbena mill-ġdid 

2. Disinn u pubblikazzjoni għal sejħa ta’ offerti għat-titjib ta’ skal li jinsab fl-inħawi ta’ Għajn Żejtuna, 

Santa Marija Estate, Il-Mellieħa 

3. Disinn u permess għal skal għall-klabb tar-Regatta ta’ Birżebbuġa fil-Belt Valletta (ħdejn il- 

Pixkerija l-antika) 

4. Disinn u applikazzjoni għat-titjib ta’ tliet skali fl-inħawi tal-Armier, limiti tal-Mellieħa 

5. Disinn u applikazzjoni għat-tiswija ta’ skal antik fil-bajja tal-Mistra, limiti tal-Mellieħa 

6. Disinn u applikazzjoni għat-tiswija ta’ skal fi Triq San Publiju, San Pawl il-Baħar fl-inħawi Tal-

Għażżelin 

7. Bini mill-ġdid ta’ moll żgħir fl-inħawi taż-Żonqor, Marsaskala 

8. Investigazzjoni tal-mollijiet u skali fl-inħawi tat-Toqba u x-Xewkija fil-bajja tal-Kalkara 

9. Studju tal-kundizzjoni tal-breakwater quddiem il-salini tal-melħ, is-Salina 

10. Applikazzjoni għat-tiswija ta’ skal fil-Qajjenza, Birżebbuġa 

11. Bini ta’ rampi għal persuni b’diżabbiltà għall-aċċess għall-baħar u fuq il-belveder, Ta’ Xbiex 

12. Twaħħil ta’ timber sleepers għall-klabb tar-Regatta tal-Kalkara 

13. Tiswija ta’ ħajt ta’ barra tas-Salini 

 

Xogħlijiet oħra 

1.  Applikazzjoni lill-PA għat-tindif mill-ħama (dredging) fil-Magħluq ta’ Marsaskala  

2. Disinn għat-titjib tal-hardstanding għat-tiswija tal-opri tal-baħar f’Marsaxlokk 

3.  Disinn u applikazzjoni sabiex jiġi rilokat id-Diving Centre mill-pixxina taż-Żonqor, 

Marsaskala, għal post ieħor ġewwa Marsaskala stess 

4.  Studji għall-bini ta’ passaġġ li jgħaqqad il-bajja tal-Kalkara ma’ dik tal-Rinella taħt Villa Bighi 
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4. Il-Unit ghall-Kontroll tal-Ilma tal-Għargħar 

4.1 Bini ta’ culverts ġodda f’dawn il-postijiet: 

•         Ħaż-Żebbuġ – Triq il-Kbira – 47m 

•         Birkirkara – Triq Tomasucci – 63m  

•         Ta’ Paris – Triq il-Vittmi tal-Gwerra – 153m 

•         Ħal Qormi – Triq Dun Marju – 146m 

4.2. Tenders ġodda: 

•         Inħareġ tender għall-bini ta’ xaft ta’ emerġenza għall-mini ta’ kontra l-għargħar f’Ħaż-Żabbar u 

tender ieħor għal culvert tal-cables tal-elettriku bejn is-substation li hemm fil-Ponta taż-Żonqor, 

Marsaskala u l-iżbokk tal-mini tal-proġett nazzjonali għat-taffija tal-għargħar. 

•         Inħareġ tender għall-bini ta’ culvert għall-kontroll tal-għargħar fi Triq Karmenu Ciantar, Triq il-

Konvoj ta’ Santa Marija u Triq Xandru Farrugia fl-Imqabba.  

4.3. Saru wkoll studji u qed jitħejjew proposti għal proġetti prospettivi biex ikompli jitnaqqas l-impatt 

tal-għargħar f’dawn il-lokalitajiet: 

•         Bejn Triq Psaila u l-Wied tal-Imsida 

•         Bejn Triq Indrì Grima, is-Swatar, u l-Wied tal-Imsida 

•         Ix-Xatt tal-Gżira 

•         Triq Ħaż-Żabbar, bejn Ħaż-Żabbar u ż-Żejtun 

•         Triq Frans Sammut, Ħaż-Żebbuġ 

•         Triq Mula, Ħaż-Żebbuġ 

•         Triq il-Qattus, Ta’ Paris 

•         Triq il-Karmnu u Triq Ganu, Birkirkara 

•         Triq l-Iskola, Ħaż-Żabbar 

•         Triq l-Avukat Carmelo Caruana, Marsaxlokk 

•         Triq San Anton, Ħal Balzan 

•         Triq Dun Karm, L-Iklin - Birkirkara 
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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. 

 

Il-kalkoli tal-livelli cost-effective tar-rekwiżiti minimi għar-rendiment fl-użu tal-enerġija 

Il-BRO dderieġa u kontinwament qagħad jifli d-diversi studji tal-kalkoli tal-livelli cost-effective 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, speċjalment fir-rigward 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. 

 

Ċertifikati dwar ir-Rendiment 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 17,638 ċertifikat fl-2018 (ara t-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 lil 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. 

Sena Ċertifikati Reġistrati 

2013 139 

2014 1,420 

2015 8,482 

2016 9,728 

2017 11,432 
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2018 17,638 

 

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

minn diversi uffiċjali matul is-sena 2018. L-appoġġ tekniku għal aktar minn ħames mitt Assessur dwar 

ir-Rendiment tal-Enerġija nżamm matul is-sena bil-kontribut ta’ professjonisti mill-BRO. Din il-linja 

t’għajnuna hija disponibbli għall-membri tal-pubbliku, nutara, avukati u assessuri permezz tal-posta, 

posta elettronika, telefown u personalment fl-uffiċini tal-BRO.  

 

Proġett ta’ riċerka ZEROCO2 Interreg Europe 

L-għan prinċipali li l-BRO pparteċipa f’din ir-riċerka kien li jifli r-riżultati ta’ din ir-riċerka rigward 

bini fl-Ewropa b’emissjonijiet tas-CO2 baxxi ħafna sabiex issir evalwazzjoni ta’ dawn il-miżuri tal-

enerġija fil-bini ta’ Malta. 

 

Il-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 għall-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 rigward 

l-implimentazzjoni tad-Direttiva. Fl-2018 kien hemm żewġ laqgħat li, fost temi diversi, tkellmu dwar  

bini pubbliku b’użu ta’ enerġija qrib iż-żero u l-metodi ta’ kalkolu; tħejjija għall-bini b’teknoloġija 

intelliġenti; l-indikatur tal-istat ta’ tħejjija tal-bini għat-teknoloġija intelliġenti; ir-riżultati tat-tieni 

studju tal-kalkolu tal-livelli cost-effective tar-rekwiżiti minimi għar-rendiment fl-użu tal-enerġija, eċċ. 

 

Rilokazzjoni f’uffiċini ġodda tal-BRO  

Il-BRO, permezz ta’ professjonisti fi ħdanu, kompla b’diversi xogħlijiet rigward il-proġett għar-

rilokazzjoni tal-uffiċċju ġewwa l-bini allokat f’Kordin. 
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Appoġġ lill-istudenti tal-Università 

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

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

dokumenti u informazzjoni li jkollna disponibbli. 

 

Reġistru tal-Kuntratturi  

Tkompla x-xogħol biex jitwaqqaf reġistru tal-kuntratturi, billi mexa x-xogħol fuq abbozz ta’ avviż 

legali. Diversi laqgħat komplew jiġu organizzati ma’ diversi entitajiet, biex tinstema’ l-opinjoni 

tagħhom u jiġu kkunsidrati. 

 

Korsijiet għall-assessuri tal-bini residenzjali u nonresidenzjali 

Matul is-sena 2018,  ġew organizzati korsijiet ta’ taħriġ għall-assessuri dwar ir-rendiment tal-enerġija 

fl-użu tal-bini residenzjali (ibbażat fuq il-metodoloġija EPRDM). Dawn ser jitkomplew matul is-sena 

2019 u 2020 minħabba l-interess kbir li ntwera minn professjonisti eliġibbli skont l-A.L. 47 tal-2018. 

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

eżami, imbagħad, ikun jista’ jirreġistra mal-BRO bħala assessur tal-bini residenzjali. Kien hemm 85 

persuna li ġew irreġistrati bħala assessuri mal-BRO tul l-2018. Għaldaqstant sal-aħħar tal-2018 kien 

hemm total ta’ 410 assessuri rreġistrati sabiex jipprattikaw bħala assessuri dwar ir-rendiment tal-

enerġija fl-użu tal-bini residenzjali. Dan ifisser li Malta għandha iżjed minn 500 assessur irreġistrat 

sabiex jaqdu l-obbligi marbuta mal-EPBD. 

 

Awditjar tal-EPCs  

Matul is-sena 2018 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 verifika tal-EPC fuq diversi livelli. L-MCCAA mbagħad tgħaddi rapport għall-attenzjoni tal-BRO 

u tittieħed l-azzjoni li jkun hemm bżonn. 

 

Kuntratti ta’ Bejgħ ta’ Proprjetà  

Tul l-2018 tkompliet il-proċedura biex jiġu infurzati l-EPCs marbutin ma’ bejgħ ta’ proprjetà. Ittri ta’ 

notifikazzjoni ġew mibgħuta lil persuni li biegħu xi proprjetà tul l-2010 skont l-informazzjoni pprovduta 
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mid-Dipartiment tat-Taxxi Interni. Dan jinvolvi proċess komprensiv fejn jintbagħtu ittri reġistrati, 

jinżammu r-records meħtieġa u ħafna drabi jkun hemm bżonn iktar verifika tal-kuntratti involuti.  

Aċċess għal Servizzi ta’ Komunikazzjoni Elettroniċi 

Inħarġu linji gwida għal service providers sabiex kull binja ġdida jew rinovata jibda jkollha l-

infrastruttura meħtieġa li tnaqqas l-ispiża u l-inkonvenjent biex jiġu installati networks ta’ 

komunikazzjoni b’veloċità għolja. Din l-infrastruttura tista’ tinkludi affarijiet bħal pajpijiet, trinek u 

xaftijiet, li minnhom jistgħu jiġu mgħoddija l-cables tal-komunikazzjoni meta jintalab is-servizz. Il-

BRO kkonsulta mal-Awtorità ta’ Malta dwar il-Komunikazzjoni u ma’ diversi operaturi li jipprovdu 

dawn is-servizzi ta’ komunikazzjoni, biex jintlaħaq bilanċ tajjeb bejn in-nefqa u t-titjib li ġġib magħha 

tali infrastruttura. Fl-istess ħin, il-BRO ħadem fuq il-qafas amministrattiv biex l-Avviż Legali relattiv 

ikun jista’ jitħaddem b’mod effiċjenti u effettiv. 

  

Siti Elettroniċi 

Il-BRO kompla jmantni 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 u l-Att Numru XII tal-2011 li permezz tiegħu ġie stabbilit l-Uffiċċju dwar ir-

Regolament tal-Bini. 

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

infurzar tar-rekwiżiti għall-ħruġ ta’ ċertifikati tar-rendiment dwar enerġija fuq il-bejgħ, kostruzzjoni u 

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

preparamenti u l-ittestjar sabiex tmexxew lejn WebFramework 2.5 ħalli jkunu ta’ utilità aħjar għal dawk 

li jużawhom. 

 

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. Tkompla proċess ta’ 

konsultazzjoni intensiv mal-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Maltin (MDA) u saret 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 ser 

titkompla fl-2019. Sadanittant, l-Uffiċċju għar-Regolament tal-Bini kompla bil-ħidma tiegħu fiż-żewġ 

oqsma rispettivi. Matul l-2018 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. 

http://www.bro.gov.mt/
http://www.epc.gov.mt/
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Konklużjoni 

Wieħed jista’ jikkonkludi li fir-rigward ta’ Drittijiet ta’ Terzi u l-Ġestjoni tal-Lantijiet tax-Xogħol tul l-

aħħar sitt snin tqajjem għarfien kbir mill-Uffiċċju għar-Regolament tal-Bini biex jiġi assigurat li l-

industrija tal-bini, filwaqt li timxi maż-żminijiet, tħares l-interessi tal-ġirien u żżomm il-lantijiet 

f’qagħda tajba. Fl-istess ħin, wieħed jista’ jgħid li l-għarfien dwar ir-Rendiment tal-Enerġija fil-Bini 

wassal biex iċ-ċittadini Maltin u Għawdxin ikunu iżjed konxji mill-użu tal-enerġija fi djarhom jew fin-

negozju tagħhom, tant li l-assessjar ta’ bini residenzjali jew mhux żdied bil-qawwa kif juru n-numru ta’ 

EPCs reġistrati mal-Uffiċċju għar-Regolament tal-Bini. 

Is-suċċessi li nkisbu tul l-aħħar snin ma 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, ilesti l-bini 

f’Kordin min fejn ’il quddiem ikun jista’ jibda jopera, jikkollabora mal-Awtorità tad-Djar dwar ir-

rinnovar ta’ żewġ binjiet f’Bormla ħalli jintwera li, minkejja li jkun bini antik, dan jista’ joffri rendiment 

tajjeb tal-enerġija,  jgħin fit-tfassil ta’ regolamenti dwar il-prevenzjoni u t-tifi tan-nar u jipparteċipa 

b’mod qawwi fit-twaqqif tal-Aġenzija Maltija għall-Kostruzzjoni u l-Bini kif imwiegħed fil-Manifest 

Elettorali tal-partit fil-Gvern. 
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Il-Unit tal-Quantity Surveying 

 

Dan il-Unit, li jaqa’ taħt ir-responsabbiltà tal-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti, għandu rwol ferm 

importanti fil-proġetti kapitali. Dan il-Unit jidħol mill-bidu nett meta jkun hemm il-ħsieb li jsir proġett 

billi jħejji l-istima u wara jagħti l-għajnuna tiegħu wkoll fit-tħejjija ta’ dokumenti biex jinħarġu l-offerti 

kif ukoll ikun responsabbli biex jinħarġu ċertifikati għall-pagamenti ta’ xogħol komplut matul l-

implimentazzjoni tal-proġetti, sew dawk li jaqgħu taħt dan il-Ministeru u anke ta’ diversi Ministeri oħra. 

Għalkemm dan il-Unit huwa żgħir fir-riżorsi umani tiegħu, għandu l-kapacità li jlaħħaq sew mal-

impenji li jkollu. 

Matul is-sena li għaddiet dan il-Unit ħadem u pprepara xejn inqas minn madwar seba’ miljun ewro 

f’pagamenti. 

Il-lista ta’ hawn taħt telenka proġetti prinċipali li dan il-Unit ħadem fuqhom waqt l-implimentazzjoni 

tagħhom. 

a) Promenade tal-Qajjenza, Birżebbuġa 

b) Stormwater Network f’Ħal Qormi u Birkirkara 

c) Misraħ il-Mafkar, Ħad-Dingli 

d) Uffiċini ġodda tal-BRO, Kordin 

e) Shooting Range f’Ta’ Kandja 

f) Il-Grawnd tal-Futbol ta’ Marsaskala 

g) Police Vaults, Il-Furjana 

 

Ukoll matul is-sena li għaddiet komplejna bl-isforzi tagħna mal-MCAST ħalli jibda l-kors ta’ Degree 

fil-Quantity Surveying. Dan l-isforz kien suċċess għax fil-fatt il-kors infetaħ fil-bidu tas-sena skolastika 

ġdida, ċjoè f’Ottubru 2018. 

Ta’ min isemmi wkoll li bħala għajnuna lill-aġenzija l-ġdida tal-infrastruttura tat-toroq għamilna 

madwar sebgħin stima ta’ toroq urbani f’diversi lokalitajiet li kienu jammontaw għal madwar għoxrin 

miljun ewro. 
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Is-Sezzjoni tal-Monitoraġġ u Manutenzjoni 

L-oġġettiv ta’ din is-sezzjoni huwa li ta’ kuljum, permezz ta’ erba’ spettorati, isir 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 bl-aħjar mod possibbli. 

Fost l-aktar ħsarat li ltqajna magħhom bejn l-1 ta’ Jannar, 2018, u l-31 ta’ Diċembru, 2018, kien hemm 

ħsarat fuq tabelli tat-traffiku, ħofor, 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 l-intervent meħtieġ isir mill-aktar fis. Minn total ta’ 1216-il rapport identifikati hawn 

taħt, 83% minnhom sar l-intervent meħtieġ fuqhom u l-ħsarat ġew imsewwija kif mitlub. 

 

Statistika ta’ xogħlijiet li saru fis-sena 2018 

 2018 

Tramuntana ta’ Malta 312 

Nofsinhar ta’ Malta 325 

Lvant ta’ Malta 185 

Ċentru ta’ Malta 394 

Total 1216 

 

Interventi nnotati kif ġej: 

Bus shelters 10 

Barriers/Guardrails 55 

Tindif u tneħħija ta’ materjal 8 

Tappieri u gradilji 21 

Xogħol fuq arbli tad-dawl u traffic 

lights 

30 

Xogħol relatat ma’ ħitan imġarrfa 141 

Xogħol ta’ patching 317 
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Tabelli tat-traffiku 412 

Central strips, bankini, roundabouts, 

eċċ. 

162 

Xogħol ieħor 60 
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Id-Direttorat għall-Iżvilupp tal-Politika u Implimentazzjoni tal-Programm  

Matul is-sena, id-Direttorat, wara konsultazzjoni ma’ entitajiet governattivi oħrajn, ikkonkluda l-Qafas ta’ 

Politika Nazzjonali fuq it-tħaddim ta’ Karburanti Alternattivi f’Malta 2018-2030. Dan id-dokument li jfassal 

il-pjan, wara li ġie adottat mill-Kabinett, intbagħat ukoll lill-Kummissjoni tal-UE u huwa disponibbli 

elettronikament fuq https://mtip.gov.mt/en/Documents/NPF%20Malta.pdf. B’rabta ma’ dan, id-Direttorat 

ikkummissjona studju fuq it-tħaddim possibbli ta’ karburanti alternattivi biex jintużaw fis-settur tat-trasport 

tat-triq fil-ġejjieni, sabiex jgħin lill-Gvern jibbaża deċiżjonijiet ta’ politika, fosthom aġġornamenti eventwali 

tal-NPF, fuq is-sejbiet ta’ dan l-istudju. Ir-riżultati ta’ dan l-istudju se jkunu disponibbli fl-2019 u se jkunu 

kkunsidrati meta l-NPF ikun aġġornat fl-2019. 

Flimkien mal-MEUSAC, id-Direttorat għamel sessjonijiet ta’ konsultazzjoni ma’ għadd ta’ partijiet 

interessati fit-trasport fuq il-Pakkett ta’ Mobbiltà u l-Qafas ta’ Politika Nazzjonali fuq it-tħaddim ta’ 

Karburanti Alternattivi f’Malta. 

 

Parteċipazzjoni fi Gruppi ta’ Ħidma 

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

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

gruppi ta’ ħidma tal-kunsill. Matul l-2018 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 għat-

Trasport, żewġ laqgħat ministerjali informali, tmien laqgħat tal-Grupp ta’ Livell Għoli, 53 kumitat, u laqgħat 

ta’ gruppi ta’ esperti u 122 grupp 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. Dawn kienu jinkludu: 

Direttiva tal-Kummissjoni (UE) 2016/1106 tas-7 ta’ Lulju, 2016, li temenda d-Direttiva 2006/126/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-liċenzji tas-sewqan; l-Ordinanza dwar ir-Regolament tat-Traffiku 

(Kap. 65); l-Att dwar l-Awtorità għat-Trasport f’Malta (Kap. 499); Regolament dwar il-Vetturi bil-Mutur 

(Liċenzji tas-Sewqan) (Emenda), 2018 Pubblikazzjoni uffiċjali: Il-Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta, Numru: 

19,934, data tal-pubblikazzjoni: 2018-01-12. 

https://mtip.gov.mt/en/Documents/NPF%20Malta.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=NIM:254672
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=NIM:254672
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=NIM:254672
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Direttiva tal-Kummissjoni (UE) 2018/217 tal-31 ta’ Jannar, 2018, li temenda d-Direttiva 2008/68/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trasport intern ta’ oġġetti perikolużi, permezz tal-adattament tat-

Taqsima I.1 tal-Anness I tagħha mal-progress xjentifiku u tekniku: Regolament dwar il-Vetturi bil-Mutur 

(Ġarr Stradali ta’ Merkanzija Perikoluża) (Emenda), 2018 (Avviż Legali 360 tal-2018), ippubblikat fil-

Gazzetta tal-Gvern fis-6 ta’ Novembru, 2018 (Il-Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta Nru. 20,083).  

Direttiva (UE) 2016/2370 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Diċembru, 2016, li temenda 

d-Direttiva 2012/34/UE fir-rigward tal-ftuħ tas-suq tas-servizzi tat-trasport domestiku tal-passiġġieri bil-

ferrovija u l-governanza tal-infrastruttura ferrovjarja,  l-Att dwar l-Awtorità għat-Trasport f’Malta (Kap. 

499), Regolamenti dwar Liċenzjar ta’ Impriżi Ferrovjarji (Emenda), 2018; Pubblikazzjoni uffiċjali: Il-

Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta, Numru: 20,066, Data tal-pubblikazzjoni: 2018-10-05. 

Direttiva 2014/94/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Ottubru, 2014, dwar l-

installazzjoni ta’ infrastruttura tal-karburanti alternattivi Transposition deadline, Att dwar l-Unjoni 

Ewropea (Kap. 460); Ordni dwar Karburanti Alternattivi, 2017, Il-Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta, Numru: 

19,926, Data tal-pubblikazzjoni: 2017-12-26. 

Id-Direttorat fassal l-Inventarju tal-Għajnuna mill-Istat għall-Ministeru. 

 

L-Iżvilupp tal-Politika 

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

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

 

Proġetti ffinanzjati mill-UE  

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

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

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

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

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

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

Matul is-sena li qed tiġi trattata, saru numru ta’ laqgħat li fihom ġie ssorveljat il-progress tal-proġetti 

approvati għall-kofinanzjament tal-UE taħt il-Politika ta’ Koeżjoni u Programmi Operattivi. L-ammont 

pubbliku eliġibbli u mhux eliġibbli mogħti kien jammonta għal ftit iktar minn €190 miljun u dan l-ammont 

ingħata lil dawn il-proġetti: 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; SpatialTrain - Skema ta’ boroż ta’ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=NIM:263856
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=NIM:263856
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=NIM:254036
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studju; PA+1; il-proġett  SMITHS2; il-proġett tal-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. 

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

mid-Direttorat, kienu jinkludu proġetti taħt il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Agrikolu u Rurali (EAFRD), il-

fond Italia-Malta, HORIZON 2020, Interreg Europe u l-programm LIFE fosthom: Agregeneration u l-

proġett ta’ bini u restawr ta’ ħitan tas-sejjieħ (EAFRD); Calypso South (Italia-Malta); BIGHIT, Destinations 

u GrowSmarter (HORIZON 2020); PROMETEUS (Interreg Europe)  u  Arċipelagu Garnija (proġett LIFE). 

Matul l-2018, id-Direttorat issorvelja wkoll 5 proġetti li qed jiġu implimentati taħt il-Programm ta’ Appoġġ 

għal Riformi Strutturali filwaqt li ssottometta 4 applikazzjonijiet ġodda taħt is-sejħa tas-sena 2018. 

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

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

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

organizzati mid-Diviżjoni tal-Ippjanar u l-Kordinazzjoni tal-Prijoritajiet (PPCD) fi ħdan l-MEAE, flimkien 

mal-mexxejja tal-proġetti tal-entitajiet rilevanti u uffiċjali oħrajn. 

Matul l-2018 dawn il-proġetti tlestew: il-proġett tal-Junction tal-Kappara, il-proġett PICASSO implimentat 

taħt il-programm CEF-Trasport kif ukoll il-proġetti Port PVEV u DemoEV kofinanzjati mill-programmi 

Italia-Malta u LIFE rispettivament.  

 

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. Matul l-2018, 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.   

 

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, taħriġ dwar is-Sistema tal-Ġestjoni tal-Fondi Diretti (DFMS) mid-Diviżjoni għall-Fondi u 

Programmi, u kors dwar il-Prinċipji Bażiċi tal-Kontabbiltà organizzat mill-Istitut għas-Servizzi Pubbliċi 

b’kollaborazzjoni ma’ Business Leaders (Malta) Ltd.   

 

                                                           
1 Jindirizza riforma tal-Awtorità tal-Ippjanar 
2 Sustainable Multi Intermodal Transport Hubs 
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Id-Direttorat għall-Manifattura u Servizzi fi ħdan id-Dipartiment tax-Xogħlijiet u l-

Infrastruttura 

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

Infrastruttura fil-Ministeru għat-Trasport, l-Infrastruttura u Proġetti Kapitali, jagħmel xogħlijiet ta’ 

inġinerija, manifattura, tiswijiet u manutenzjoni fid-diversi ministeri, dipartimenti u entitajiet 

governattivi. Id-Direttorat jinkorpora fih numru ta’ sezzjonijiet imqassmin f’żewġ fergħat. Is-

sezzjonijiet tal-mastrudaxxi, metall, plumbing, aluminju, elettriku, funtani, belisha lights u 

manutenzjoni jinsabu fil-fergħa tal-Marsa, filwaqt li s-sezzjonijiet tal-vetturi żgħar, vetturi kbar, heavy 

plant, auto electricians u l-miscellaneous qegħdin fil-fergħa ta’ Kordin. Matul l-2018 is-sezzjonijiet tat-

traffic lights, lifts, air conditioning, tal-metall u l-koperattiva tat-tabelli u sinjali (il-Koptasin) ġew 

rilokati mill-Marsa għall-fergħa ta’ Kordin biex l-ispazju vakat jittieħed mill-Kunsill Malti għall-Arti 

għall-proġett tal-villaġġ tal-karnival. 

Fil-fergħa tal-MSD fil-Marsa jiġu pprovduti servizzi tekniċi f’xogħlijiet varji għal diversi proġetti ta’ 

tisbiħ li jkun qed jagħmel il-Ministeru, kif ukoll issir manifattura ta’ prodotti ġodda u jingħata servizz 

ta’ manutenzjoni lil dipartimenti u entitajiet kemm fil-Ministeru għat-Trasport, l-Infrastruttura u 

Proġetti Kapitali u anke f’Ministeri oħrajn. 

 

Xogħol li sar fl-2018 

In-numru ta’ jobs ġodda miftuħa matul l-2018 għas-sezzjonijiet kollha fil-Marsa kien 378, filwaqt li 

matul l-istess perjodu ngħalqu 692. Job jibqa’ jitqies bħala miftuħ sakemm ix-xogħol mitlub jitlesta, 

jinġabru d-dokumenti kollha relatati u wara li jiġu verifikati jkun jista’ jingħalaq. In-numru ta’ jobs 

miftuħa u magħluqa għal kull sezzjoni matul is-sena kien kif muri fit-tabella. 

Sezzjoni Jobs miftuħa Jobs magħluqa 

Mastrudaxxi 61 73 

Aluminju 48 58 

Metall 60 151 

Air Conditioning 52 78 

Lifts 9 8 

Elettriku 66 98 

Plumbing 47 69 

Funtani 14 106 
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Traffic Lights 15 22 

Belisha Lights 3 2 

Manutenzjoni 3 27 

Total 378 692 

 

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 Valletta. F’din is-sena partikolari, is-sezzjoni kienet ukoll involuta fil-Valletta 18. 

Matul l-2018, fost il-proġetti li fihom kienet involuta din is-sezzjoni kien hemm dawk tal-Fekruna, 

limiti ta’ San Pawl il-Baħar, iz-zuntier tal-knisja parrokkjali ta’ Ħal Luqa, xogħol ta’ ħadid għas-

Santwarju tal-AAA f’Birżebbuġa, iċ-Ċentru Pastorali tar-Rabat u l-Klabb tar-Regatta ta’ Birżebbuġa. 

Xogħlijiet oħra ta’ importanza kienu t-tiswija tal-bieb antik ta’ Couvre Porte fil-Birgu, it-tiswija tal-

Carport taċ-Ċirkewwa u l-manifattura ta’ numru sostanzjali ta’ tabelli ta’ twissija li twaħħlu f’diversi 

żoni tul il-kosta ta’ Malta. 

Is-Sezzjoni tal-Ħaddieda tat sehemha fir-rilokazzjoni tas-sezzjonijiet mill-fergħa tal-Marsa għal Kordin 

u ġarret ukoll il-ħanut tax-xogħol tagħha mill-Marsa għal Kordin. 

 

Is-Sezzjoni tal-Plumbers 

Is-Sezzjoni tal-Plumbers tagħmel tqegħid ta’ sistemi tal-ilma u tisqija, kif ukoll tiswijiet, skont il-ħtieġa, 

f’numru kbir ta’ uffiċini tal-Gvern u postijiet pubbliċi. Xogħol importanti ieħor huwa t-twaħħil ta’ lqugħ 

magħmul minn kanen u xibka tal-ħadid (chain link fence) biex jipprovdi sigurtà, kemm għall-proprjetà 

kif ukoll għall-pubbliku fejn ikun hemm każi ta’ periklu, bħalma huma rdumijiet fi stat li jċedu. 

Fost il-proġetti li fihom kienet involuta s-Sezzjoni tal-Plumbers tul l-2018, kien hemm installazzjoni ta’ 

sistemi ġodda tal-ilma fil-Kunsill Lokali l-Imtarfa, fil-Klabb tar-Regatta ta’ Birżebbuġa, fil-Laboratorju 

tal-Paċi, Ġnien il-Ħaddiem f’Ħad-Dingli u l-iscouts ta’ Ħal Qormi. Tqiegħdu wkoll numru sostanzjali 

ta’ xbieki protettivi (chain link fence) f’numru ta’ lokalitajiet fosthom f’St Peter’s Pool, il-Kalanka u 

Xrobb l-Għaġin f’Delimara, l-Iskola Primarja ta’ Ħad-Dingli, il-Buskett, Popeye Village, il-Bajja ta’ 

San Tumas, u l-grawnds tar-Rabat Ajax u Dingli Swallows. 
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Din is-sezzjoni wkoll tat sehemha fir-rilokazzjoni tal-ħwienet tax-xogħol ta’ sezzjonijiet oħrajn mill-

Marsa għal Kordin. 

 

Is-Sezzjoni tal-Funtani 

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

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

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

li jistgħu jikkawżaw mard bħal-Legionella. 

 

Is-Sezzjoni tal-Mastrudaxxi 

Fis-Sezzjoni tal-Mastrudaxxi sar ħafna xogħol ta’ manutenzjoni fuq l-aperturi tad-Dipartiment tal-

Informazzjoni (DOI)  u f’diversi  Ministeri fosthom fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru, fil-Ministeru  għall-

Affarijiet Barranin u fil-Ministeru għall-Enerġija u l-Immaniġġjar tal-Ilma, kif ukoll f’entitajiet 

governattivi  oħra. Saret manutenzjoni fuq diversi  bankijiet u għamara tal-ġonna  fosthom dawk tal-

Ġnien Exiles f’Tas-Sliema, u l-Foss tal-Imdina. Inħadmu gazebos u bankijiet għal diversi lokalitajiet u 

ġonna pubbliċi, fosthom għal Misraħ il-Mafkar, Ħad-Dingli, u l-Buskett. Saret manutenzjoni tal-

aperturi fil-Kunvent ta’ San Duminku, il-Birgu, kif ukoll fil-Konkatidral ta’ San Ġwann. Tlestew tliet 

gallariji ġodda għall-Awtorità tad-Djar fil-Belt Valletta. Saru diversi xogħlijiet fil-Klabb tal-Boċċi tal-

Birgu u nħadmu aperturi ġodda għall-Klabb tar-Regatta ta’ Birżebbuġa. Inħadmet antiporta għall-Każin 

tal-Banda Stella Maris, Tas-Sliema. Inbeda xogħol estensiv ta’ manutenzjoni fuq l-aperturi fir-residenza 

tal-Prim Ministru, Villa Francia, f’Ħal Lija, kif ukoll fuq Dar Kenn għal Saħħtek, l-Imtarfa. 

 

Is-Sezzjoni tal-Aluminju 

Matul l-2018 din is-sezzjoni għamlet ħafna xogħlijiet ta’ aluminju, partitions u soffitti f’diversi uffiċini 

u ministeri governattivi, fi Project House, fil-Klabb tal-Boċċi tal-Birgu, fil-Klabb tal-Futbol tal-Kalkara, 

fil-Klabb tal-Futbol tad-Dingli Swallows, fil-Klabb tar-Regatta ta’ Birżebbuġa, għall-Awtorità tad-

Djar, fis-Santwarju tal-Annimali f’Ħal Far, f’Ta’ Kandja u l-binja tal-Girl Guides ta’ Bormla.  

 

Is-Sezzjoni tal-Elettriku 

Fl-2018 sar xogħol ta’ installazzjonijiet tal-elettriku fil-ħwienet tax-xogħol, l-uffiċċji u r-restrooms il-

ġodda tal-Air Conditioning, Traffic Lights, tal-Ħaddieda u tal-Mastrudaxxi, kollha sezzjonijiet li ġew 

rilokati f’Kordin. Installazzjonijiet ġodda saru wkoll fil-Klabb tar-Regatta ta’ Birżebbuġa, il-Building 
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Regulation Office (BRO), il-Ministeru tal-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali, u fi Project House. Saru 

wkoll xi modifiki fl-installazzjoni tal-elettriku fil-Laboratorju tal-Paċi. 

Sar dawl dekorattiv tat-tip LED b’konsum baxx ta’ elettriku mal-faċċata u madwar il-knisja parrokkjali 

tal-Qrendi, il-knisja ta’ Sarria, il-Furjana u matul il-passaġġ tas-Salini. 

Inbidel id-dawl u l-installazzjoni tal-Monument tal-Gwerra, f’Ħaż-Żabbar. Saret manutenzjoni fuq id-

dawl tal-Foss tal-Imdina, il-Monument tal-Ħelsien fil-Birgu, Bieb il-Bombi, il-Furjana u Wied Babu, 

il-Qrendi u ż-Żurrieq. 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 ta’ Birkirkara, Bormla, il-Birgu, il-Kalkara u l-Furjana. 

Saret manutenzjoni tad-dawl ta’ Xatt ir-Risq, il-Birgu, u l-Bieb ta’ Santa Liena, Bormla.  

 

Is-Sezzjoni tat-Traffic Lights 

Twaħħlu pelican lights ġodda fi Triq Pantar, Ħal Lija; ix-Xatt ta’ Bormla; Vjal il-Blue Grotto, iż-

Żurrieq; il-Marsa; The Strand, Tas-Sliema; Triq Abate Rigord, il-Gżira; Triq Wettinger, il-Mellieħa; 

Triq l-Imdina, Ħal Qormi; Triq l-Imdina, Ħ’Attard; Triq Alex Cachia Zammit, iż-Żejtun; u Triq il-Belt 

Valletta, il-Mosta. 

Saret ukoll rilokazzjoni tat-traffic lights fil-junction ta’ ħdejn iċ-cimiterju tal-Addolorata minħabba l-

arranġamenti temporanji fis-sit tal-proġett tal-flyover tal-Marsa. 

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

 

Is-Sezzjoni tal-Air Conditioning 

Din is-sezzjoni ħadet ħsieb il-manutenzjoni u t-tiswija ta’ madwar 750 split unit. Matul is-sena kien 

hemm ukoll diversi talbiet sabiex numru ta’ air conditioners jinqalgħu minn uffiċini u jerġgħu jitwaħħlu 

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

 

Is-Sezzjoni tal-Lifts 

Matul is-sena saret manutenzjoni u tiswija fuq 10 lifts f’dipartimenti tal-Gvern. 

 

 

 

 



29 
 

Il-fergħa ta’ Kordin 

Is-Sezzjoni tal-Ħwienet tax-Xogħol 

Il-funzjoni primarja tas-sezzjonijiet tradizzjonalment stazzjonati fil-fergħa ta’ Kordin hija li joffru 

assistenza teknika lill-flotta ta’ vetturi li għandu l-Ministeru għat-Trasport, l-Infrastruttura u Proġetti  

Kapitali. Dan is-servizz ivarja minn servicing ordinarju sa manutenzjoni estensiva kemm fil-magni, 

sistemi ta’ trażmissjoni, xogħol ta’ elettriku, xogħol ta’ tellar u spray. L-assistenza tingħata kemm fil-

workshops kif ukoll fuq is-sit. Tingħata wkoll assistenza lil entitajiet barra l-MTIP fuq struzzjonijiet 

speċifiċi u meta l-każ ikun jirrikjedi dan. 

Il-garaxx jieħu ħsieb trakkijiet kbar, ta’ daqs medju u żgħar, gafef, bulldozers, vannijiet, kif ukoll vetturi 

żgħar għall-ġarr tal-passiġġieri. Matul l-2018 kien hemm 1050 sejħa għall-għajnuna, imqassmin kif 

jidher hawn taħt: 

 

 

Sezzjoni 

Impjanti 

kbar 

Vetturi kbar Vetturi 

żgħar 

Interventi 

tal- 

electricians 

Interventi 

fuq il-body 

tal-vetturi 

Total 

Numru ta’ 

sejħiet 

110 197 234 205 304 1050 

 

Fejn kien meħtieġ sar użu minn servizzi ta’ kuntratturi biex isir ċertu xogħol speċjalizzat. 

Biex tiġi ffaċilitata r-rilokazzjoni tal-operat mill-Marsa għal Kordin, sar tindif estensiv tas-sit kollu 

f’Kordin u sar eżerċizzju biex l-ispazju jkun użat aħjar. 

 

Is-Sezzjoni tal-Immaniġġjar tal-Vetturi 

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

petrol bla ċomb u bijodiżil. Isir ukoll tqassim permezz ta’ bowser fuq il-lantijiet tax-xogħol lil 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. 
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Tip ta’ 

Karburant 

Ammont ta’ Karburant 

 (Litri) 

Diżil 583,360 

Petrol 121,300 

Bijodiżil 5,000 

Total (Litri) 709,660 
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L-Uffiċċju tad-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment tax-Xogħlijiet u Infrastruttura  

Il-Proġett tas-Salini 

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

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

Fil-21 t’Awwissu, 2018, il-Ministru għall-Ambjent, Żvilupp Sostenibbli u Tibdil fil-Klima, Dr José 

Herrera, u l-Ministru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali, Dr Ian Borg, ippresedew fuq l-

iffirmar ta’ kuntratt li se jwassal sabiex il-gvern jgħaddi l-immaniġġjar tal-art tas-Salina Nature Park 

lill-għaqda BirdLife Malta għal ħames snin. 
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L-Uffiċċju Legali  

Il-Ministeru għat-Trasport, l-Infrastruttura u 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 u jitolbu l-assistenza f’abbozzar u vvettjar ta’ kuntratti, 

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

biex jintlaħaq out of court settlement. 

Fi ħdan il-Ministeru, l-Uffiċċju Legali jassisti regolarment lill-Awtorità tal-Artijiet fuq artijiet meħuda 

rigward għad hemmx bżonn li jibqgħu esproprjati jew jistgħux jiġi rilaxxati lis-sidien. Nassistu wkoll 

lil Transport Malta u lir-Roads billi dan id-Dipartiment fl-antik kien parti mill-Works. Ngħinu wkoll 

lill-Awtorità tal-Ambjent fuq PAPB files speċjalment fuq l-alignment files. 

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

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

inkarigu li flimkien mal-Perit Buhagiar jieħu ħsieb l-Archives and Records Section fis-sens li talba għal 

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

ulterjuri għal kjarifika. 

Apparti minn hekk, dan l-uffiċċju jirrappreżenta lid-Dipartiment u l-Ministeru fi 32 kawża quddiem il-

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

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

dan, id-Dipartiment u d-Direttorati li jaqgħu taħtu rkupraw somma ta’ madwar €34,600 għas-sena 2018. 

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

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

inċidenti eċċ. 

Jassisti wkoll f’każijiet ta’ mandati ta’ sekwestru sabiex nottemperaw ruħna mal-ordni tal-Qorti, kif 

ukoll jgħin lil uffiċjali tad-Dipartiment sabiex jagħtu xhieda fil-Qrati Maltin filwaqt li jservi bħala link 

mal-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali fuq diversi kawżi kostituzzjonali u mal-Awtorità tal-Artijiet fuq każi 

u talbiet ta’ esproprjazzjoni. Assistenza tingħata wkoll lill-uffiċċju tas-Segretarju Permanenti fi ħdan l-

MTIP fuq kwalunkwe ħaġa meħtieġa. 
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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 lid-dipartimenti interni, stakeholders u l-pubbliku b’mod 

ġenerali biex jissimplifikaw l-attivitajiet u l-funzjonijiet tagħhom immexxija minn 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. Il-

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-infrastruttura teknoloġika. 

Operat u Servizzi Mogħtija 

B’ħidma mill-qrib mal-MITA, il-UCIO pprovda s-servizzi u t-tagħmir tal-ICT neċessarji biex ikunu 

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

Servizzi Online (mServices) 

F’April tal-2018, ġiet varata t-tieni fażi tal-Government Mobile Strategy imsejħa mTransactions. Il-

UCIO flimkien mal-Kunsill Konsultattiv għall-Industrija tal-Bini, l-Awtorità tal-Artijiet u l-Awtorità 

għat-Trasport f’Malta, lestiet ix-xogħlijiet finali u ġew varati uffiċjalment tliet (3) servizzi online fuq 

id-direttorju ċentrali tal-gvern magħruf bħala Maltapps.  

eBuild Malta 

L-app tal-eBuild Malta toffri direttorju ta’ kuntratturi u ħaddiema esperjenzati u kwalifikati biex joffru 

servizzi fl-oqsma kollha relatati mal-industrija tal-kostruzzjoni. 

Il-kuntratturi u l-ħaddiema jistgħu: 

1. Japplikaw għal skill card biex il-ħiliet u l-esperjenzi tagħhom jiġu verifikati u jingħataw 

rikonoxximent. 

2. Jiżdiedu fuq id-Direttorju tal-iskill cards wara li jingħataw skill card. 

3. Japplikaw għal korsijiet ta’ taħriġ offruti mill-Kunsill Konsultattiv għall-Industrija tal-Bini. 

Nawtika 

L-app Nawtika tinkludi informazzjoni marittima indispensabbli għall-baħħara lokali kollha. L-

informazzjoni tinkludi avviżi uffiċjali, skedi u dispożizzjonijiet fuq taħriġ regolat mill-Awtorità għat-

Trasport f’Malta. Din l-informazzjoni hija indispensabbli għall-baħħara kollha qabel ma jimbarkaw fuq 
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vjaġġ fl-ibħra territorjali, u hija ffukata biex tassigura l-preservazzjoni tal-buon ordni, is-sigurtà tan-

navigazzjoni, il-protezzjoni tal-ambjent, kif ukoll is-sigurtà tal-passiġġieri kollha f’Malta. 

eRents 

Is-sistema eRents hija mfassla biex tkun sempliċi għaċ-ċittadin li jkun meħtieġ jagħmel pagament lill-

Awtorità tal-Artijiet. Il-funzjonalità prinċipali hija l-forniment taż-żewġ servizzi msemmija hawn taħt: 

1. L-utenti jistgħu jaraw pagamenti pendenti (kurrenti u b’lura) mal-Awtorità tal-Artijiet, billi 

jdaħħlu n-numru tal-Karta tal-Identità tagħhom, in-numru tal-fattura, riċevuta bil-posta u n-

numru tal-proprjetà. 

2. L-utenti jistgħu jagħżlu fattura pendenti waħda jew aktar u jħallsuhom online mill-kumdità tad-

dar. 

eBuild Malta V2 (Card tal-Viżitaturi) 

Fit-tieni kwart tal-2018, il-UCIO, flimkien mal-Kunsill Konsultattiv għall-Industrija tal-Bini, 

ikkontribwixxa għall-iżvilupp ta’ servizz addizzjonali fuq l-app eBuild Malta. Dan is-servizz kopra l-

provvediment ta’ card tal-viżitaturi biex wieħed ikun jista’ jidħol f’sit tal-kostruzzjoni. 

L-app eBuild Malta kellha żewġ moduli importanti oħra miżjuda magħha - prinċipalment l-

applikazzjoni għall-karta tal-viżitatur u t-tiġdid tal-biljett. Il-biljett tal-viżitatur huwa importanti ħafna 

u utli għall-aġenti tal-proprjetà immobbli li jidħlu f’sit tal-kostruzzjoni akkumpanjati minn xerrejja 

prospettivi biex jixtru proprjetà ġdida jew kwalunkwe persuna oħra li mhix involuta direttament fis-sit 

tal-bini iżda teħtieġ tidħol fiż-żona. 

Il-card tal-viżitaturi tingħata biss lil kumpaniji rreġistrati li għandhom ċertifikat validu tas-saħħa u s-

sigurtà akkreditat mill-NCFHE. Dan jimponi responsabbiltà fuq il-kumpaniji rreġistrati li jużaw il-

biljett tal-viżitatur, u tagħmilhom aktar konxji u kontabbli dwar is-sigurtà tal-ħaddiema tagħhom u l-

viżitaturi li jiġu akkumpanjati f’siti tal-kostruzzjoni.  

Ċittadini li jżuru siti tal-kostruzzjoni għandhom ikunu akkumpanjati minn detentur tal-Karta tal-Ħiliet 

iċċertifikat u akkreditat. Il-massimu ta’ karti tal-viżitaturi permessi lil kumpanija huwa għaxra. 

Permezz tal-użu ta’ dawn il-moduli miżjuda fuq l-app eBuild Malta, il-ħtieġa li wieħed iżur l-uffiċini 

tal-Kunsill Konsultattiv għall-Industrija tal-Bini ġiet kompletament eliminata. Dan għaliex permezz tas-

sistema, il-proċess kollu tal-applikazzjoni u s-sottomissjoni tad-dokumentazzjoni meħtieġa flimkien 

mal-ħlas issa sar disponibbli erbgħa u għoxrin (24) siegħa kuljum. 

Permezz ta’ eBuild Malta, kulħadd jista’ japplika għall-card tal-ħiliet, japplika għal card tal-viżitaturi, 

iġedded il-card tal-ħiliet, jiċċekkja l-prospett tal-korsijiet ipprovduti mill-Kunsill Konsultattiv għall-

Industrija tal-Bini, japplika għall-korsijiet online u saħansitra jħallashom online.  

Żvilupp ta’ sistema interna għar-riżorsi umani  
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Tul l-2018 saru diversi taħditiet u diskussjonijiet sabiex il-proċessi tar-riżorsi umani jiġu ristrutturati u 

jsiru iżjed effiċjenti. Il-UCIO xpruna din l-inizjattiva flimkien mad-divisjoni Support Services. L-

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

mmaniġġjat il-vacation leave. L-implimentazzjoni ta’ din is-sistema ġabet magħha: 

1. Konformità kompleta mad-direttiva 8.1 maħruġa mill-uffiċċju tas-segretarju permanenti 

ewlieni 

2. L-eliminazzjoni kompleta tal-karti 

3. Żieda fit-trasparenza fil-proċess tal-approvazzjoni 

4. Żieda fil-kontabbiltà fuq l-impjegati flimkien mas-superjuri tagħhom biex jippjanaw il-vacation 

leave tagħhom bil-quddiem 

5. Tnaqqis fil-burokrazija sabiex tasal u tiġi proċessata l-informazzjoni tas-sick u tal-vacation 

leave mir-riżorsi umani 

6. Aċċessibbiltà lill-impjegati kollha, li jistgħu jaraw il-bilanċi reali tal-vacation leave tagħhom 

meta jridu u minn fejn iridu erbgħa u għoxrin (24) siegħa kuljum, anke minn fuq apparat mobbli 

bħal tablets u mowbajls 

7. Assorbiment minn impjegati li mhumiex kunfidenti jew saħansitra kapaċi jagħmlu użu minn 

kompjuter 

Taħriġ 

Matul l-2018 il-membri kollha tal-UCIO komplew jieħdu sehem f’diversi korsijiet imnedija mill-Istitut 

għas-Servizzi Pubbliċi (IPS), speċifikament fil-Public Management Toolkit li huwa ddisinjat biex 

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

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

jimmassimizzaw il-ħiliet tagħhom. 

Il-Programm tal-Istudenti 

Mill-ġdid fl-2018, bis-saħħa ta’ programm imniedi mill-MITA, il-UCIO bbenefika minn servizzi ta’ 

studenti speċjalizzati fuq l-istudju tat-teknoloġija 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 ma’ hardware kif ukoll ma’ software. B’inizjattiva tal-UCIO dawn l-istudenti 

ngħataw ukoll viżibbiltà fuq l-operat tal-Ministeru u d-dipartimenti rispettivi fejn ġew apprezzati l-

ispeċjalizzazzjoni tal-informatika u l-livell ta’ teknikalità fin-negozju u fis-settur involut. 
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Din is-sena, apparti l-programm tal-SPP, il-UCIO pparteċipa fi programm ieħor imniedi mill-Ministeru 

għall-Edukazzjoni u x-Xogħol. Dan il-programm, magħruf bħala Career Exposure Experience (CEE), 

għandu l-għan li jesponi studenti minn diversi skejjel sekondarji, li huma mħajra fil-linja tal-ICT, għal 

esperjenza ta’ ġimgħa fuq il-post tax-xogħol. 

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

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

Siti elettroniċi 

Tritoni.gov.mt   

Ir-restawr tal-Funtana tat-Tritoni ġab miegħu stennija kbira fost il-Maltin. Sfida liema bħalha u kulħadd 

kien qed jistaqsi jekk pajjiżna kienx se jirnexxilu jagħti l-ħajja mill-ġdid lid-daħla mitluqa tal-belt 

kapitali. It-trasformazzjoni ta’ dan is-sit storiku f’post daqstant prominenti f’Malta ma saritx 

b’kumbinazzjoni. Il-kordinament bejn numru ta’ entitajiet u l-pubbliku wassal biex din il-ħolma ssir 

realtà. Il-pubbliku ġie affettwat mill-inqas u l-proġett tlesta fil-ħin, kif kien imwiegħed. 

Sena wara t-tnedija, din il-pjazza saret waħda mill-iżjed postijiet imfittxija f’Malta fejn tieħu r-ritratti u 

tiltaqa’ mal-ħbieb. Il-Ministeru għat-Trasport, l-Infrastruttura u Proġetti Kapitali nnota din iż-żieda fil-

popolarità u għalhekk fl-2018 nieda sit elettroniku informattiv – iddisinjat u mibni minn studenti tal-

edukazzjoni terzjarja, bil-kordinament tal-UCIO – b’tagħrif fuq l-istorja tal-funtana u l-proġett 

ambizzjuż tar-restawr tagħha. Il-monumenti kollha jixirqilhom vetrina li tesponi l-identità tagħhom. 

Dawk li jidħlu fis-sit jistgħu jiskopru aktar fuq il-Funtana tat-Tritoni b’sempliċi klikkjatura. 

Infrastruttura.gov.mt  

Il-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 tingħata 

esperjenza tajba, effettiva u sempliċi liċ-ċittadin li jagħmel użu mis-sit elettroniku.  

Is-Sistema tat-Telefonija (PABX) 

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

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

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

ġiet eżaminata f’perjodi differenti sabiex finalment, fl-għeluq tal-2018, inħarġet statisika interna li 

qabblet l-infiq bejn l-2017 u l-2018. Il-Ministeru ffranka spejjeż ta’ madwar €21,000.  
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Filwaqt li saru eżerċizzji ta’ monitoraġġ li fihom ikkontribwixxa dan l-uffiċċju, il-UCIO kompla bis-

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

Voice over Internet Protocol (VoIP).  

Il-UCIO estenda wkoll l-appoġġ tiegħu fis-servizz tat-telefonija sabiex jiġu sfruttati l-funzjonijiet ta’ 

din is-sistema. Din l-inizjattiva ffaċilitat ix-xogħol tal-ħaddiema tad-dipartimenti u kkontribwiet bis-

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

Introduzzjoni ta’ 3D Printers u xiri ta’ liċenzji speċjalizzati 

Fl-ewwel kwart tas-sena l-UCIO ħa l-inizjattiva sabiex jintroduċi teknoloġiji ġodda fid-dipartimenti. It-

teknoloġija 3D tintuża għal diversi għanijiet, fosthom għal disinji u żvilupp ta’ apparat speċjalizzat. Il-

Ministeru għat-Trasport, l-Infrastruttura u Proġetti Kapitali għandu fi ħdanu qafas ta’ nies tekniċi li 

joħolqu disinji b’mod elettroniku, b’użu ta’ software dedikat magħruf ukoll bħala Computer Aided 

Design (CAD).  

Il-UCIO għaraf il-potenzjal tal-introduzzjoni tat-3D printers u ħa ħsieb sabiex jinxtraw tliet (3) printers 

bħala entry level. Dawn it-tliet printers strateġikament tpoġġew: 

1. Fis-sezzjoni tal-UCIO sabiex jiġu esplorati l-possibbiltajiet mil-lenti teknoloġika 

2. Fis-sezzjoni tal-Periti u Draughtspersons sabiex jiġu esplorati l-possibbiltajiet mill-perspettiva 

ta’ disinji ta’ pjanti, mudelli u proġetti mnedija mill-Ministeru 

3. Fis-sezzjoni tal-inġiniera sabiex jiġu esplorati l-possibbiltajiet inkwantu mekkaniżmi mobbli 

Din l-inizjattiva kienet milqugħa b’mod pożittiv, fejn l-impjegati tħarrġu u saru midħla ta’ dan it-tip ta’ 

teknoloġija fejn il-UCIO ħa ħsieb ukoll li jinxtara 3D printer iżjed avvanzat b’potenzjal akbar li 

jissupera l-limitazzjonijiet tal-printers l-oħra.   

Bis-saħħa t’hekk ukoll, il-UCIO kompla l-ixprun ta’ din l-inizjattiva billi pprovda l-għodda għall-

iżvilupp ta’ xogħol iżjed kwalitattiv. Dan sar billi, flimkien mad-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi, 

inxtara software speċjalizzat sabiex żdied in-numru eżistenti tal-Computer Aided Design software u ġie 

introdott software speċjalizzat għall-iżvilupp ta’ 3D design. Dan sar b’investiment totali ta’ madwar 

€38,000. 

ICT Framework Agreement 

Matul is-snin, diversi dipartimenti fi ħdan il-Ministeru kienu jħossu l-ħtieġa ta’ xiri ta’ apparat tal-ICT 

minħabba n-natura tax-xogħol tekniku. Dawn ir-rikjesti u ħtiġiet kienu jkopru monitors ta’ daqs akbar 

minn dawk fornuti mill-MITA, desktop Uninterrupted Power Supplies (UPS), keyboards u mice, fost 

oħrajn.  
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Sabiex titnaqqas il-burokrazija fix-xiri u tiġi indirizzata din il-ħtieġa li kienet dejjem qiegħda tiżdied, 

il-UCIO ddiskuta mad-Direttorat għas-Servizzi Finanzjarji (FMD) u sar qbil sabiex jinħareġ ICT 

Framework Agreement. Il-UCIO, bis-saħħa tal-Ministerial Procurement Unit (MPU), ħareġ sejħa 

pubblika għal xiri ta’ apparat fuq medda ta’ tliet (3) snin. Dan l-avviż, li għandu n-numru ta’ referenza 

27/2018, ħareġ u ġie mogħti lejn l-aħħar kwart tas-sena 2018 għall-valur totali ta’ €89,720. 

Il-UCIO ħa ħsieb ukoll li dan l-ICT framework ikun konformi mar-regolamenti SL 174.14 li jindirizzaw 

il-Ħtiġiet Minimi ta’ Saħħa u Sigurtà f’Xogħol b’Apparat ta’ Wiri fuq Skrin. Din intlaqgħet tajjeb ferm 

minn diversi stakeholders minħabba li problemi ta’ din ix-xorta issa jistgħu jiġu indirizzati bl-inqas 

inkonvenjent possibbli, filwaqt li jiġu salvagwardjati l-interessi tal-impjegati u l-uffiċjali kollha. 

 


