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Mistoqsijiet Parlamentari 

 

Seduta Nru 26 
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SKOLA TAL-QAWRA - PARKEĠĠ TAĦT L-ART 

 

432. L-ONOR. IVAN CASTILLO  staqsa lill- Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u 

l-Innovazzjoni: Jista' l-Ministru jgħid meta l-parkeġġ taħt l-art fl-iskola fil-Qawra se jkun aċċessibbli għar-

residenti tal-Qawra? Jista' jindika għaliex dan il-proġett ilu biex jimmaterjalizza? 

 

17/05/2022 

 

  ONOR. CLIFTON GRIMA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li l-parkeġġ huwa maħsub li jinfetaħ għall-

pubbliku f’qasir żmien u dan wara li jitlestew il-preparazzjonijiet neċessarji. 

 

Seduta  26  

06/07/2022 

 

 

IL-MELLIEĦA - SKOLA PRIMARJA - ESTENSJONI PERMESS 

 

433. L-ONOR. IVAN CASTILLO  staqsa lill- Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u 

l-Innovazzjoni: Jista' l-Ministru jgħid jekk inħariġx permess għaż-żvilupp għall-estensjoni tal-Iskola Primarja 

tal-Mellieħa? 

 

17/05/2022 

 

  ONOR. CLIFTON GRIMA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li l-permess għall-Iżvilupp għall-estensjoni tal-

Iskola Primarja tal-Mellieħa ingħata mill-Bord tal-Awtorità tal-Ippjanar fl-24 ta’ Ġunju 2022. 

Dan huwa investiment ieħor fl-infrastruttura edukattiva u għalhekk dirett fit-tfal tagħna u l-edukaturi tagħhom 

ta’ €17.7 miljun. 

Irid jingħad li din il-binja ilha mibnija 74 sena, mill-1948 u huwa ovvju li maż-żmien ma baqgħetx taqdi l-

bżonnijiet tal-lokal li dejjem qed jikber. 

Il-proġett huwa intenzjonat kemm biex titkabbar l-iskola f’din il-lokalità kif ukoll biex l-iskola tiġi moderniżżata 

bi spazji edukattivi moderni, aċċessibbli u komdi għall-istudenti u l-edukaturi. Filfatt dan l-iżvilupp se 

jakkomoda numru akbar ta’ studenti mill-iskola eżistenti u jara wkoll li l-binja tissodisfa r-rekwiżiti għall-

iskejjel f’dak li huwa sigurtà u spazji miftuħa fost oħrajn. 

Il-proġett huwa wieħed minn numru ta’ proġetti infrastrutturali li huma mxerrda madwar il-pajjiż, għaliex hija 

waħda mill-prijoritajiet tal-gvern li l-edukazzjoni titjieb, mhux biss f’dak li huwa tagħlim fil-klassi, imma wkoll 

fl-ambjent li jingħata dan it-tagħlim. 

L-applikazzjoni approvata tipproponi tibdil fit-tqassim u/jew l-użu tal-kmamar eżistenti u tipproponi estensjoni 

ġdida fin-Nofsinhar tal-kumpless. Din l-estensjoni se tinkludi żewġ livelli taħt l-art għall-parkeġġ tal-karozzi li 

ma tinkludix mina taħt l-art. 

Il-parkeġġ propost fl-estensjoni tal-iskola Primarja tal-Mellieħa se jkun ta’ mitt parkeġġ, ħamsa minnhom għal 

karozzi bil-‘blue badge’ u li ser ikun aċċessibbli wkoll għar-residenti wara l-ħinijiet tal-iskola. Dwar għażliet ta’ 

ċċarġjar għall-karozzi, il-proġett għadu fi stadju ta’ disinjar tal-M&E (Mechanical and Electrical) kif ukoll 

ffinixjar. 

L-estensjoni ta’ tliet sulari fuq l-art jinkludi binja rtirata. Il-livell tal-ewwel sular se jkollu estensjoni akbar 

peress li se jiġi żviluppat ukoll lejn il-Lbiċ tas-sit eżistenti  

Fil-binja l-ġdida se jinbnew tmien klassijiet ġodda tal-kindergarten u 26 klassi ġdida għal-livell primarju. Din il-

binja se jkollha wkoll faċilitajet għall-edukaturi u għall-ħaddiema li jagħtu servizzi anċillari, kamra għall-Ewwel  

Għajnuna, guidance room, librerija, gym, u sala. Il-gym u s-sala se jkunu jistgħu jintużaw mill-komunità lokali 

wara l-ħinijiet tal-iskola u għalhekk se jkollhom entraturi separati. 

Dan huwa fil-linja tal-Ministeru għall-Edukazzjoni li permezz tal-proġetti li għaddejjin titqarreb l-edukazzjoni 

mal-komunità, imma wkoll li fil-ħin li ma jkunux qed jintużaw waqt it-tagħlim l-ispazji jkunu offruti lill-

komunità. 

Il-proġett jirrifletti wkoll il-politika tal-gvern li tmexxi 'l quddiem id-diversità, l-inklużjoni u l-opportunitajiet 

indaqs permezz tal-istrateġija edukattiva li biha l-awtoritajiet edukattivi qegħdin jieħdu inizjattivi biex 

jindirizzaw il-ħtiġijiet, l-interessi u l-abbiltajiet differenti tat-tfal.   

Dawn l-inizjattivi huma riflessi f’dan il-proġett bil-ħolqien ta’ klassijiet addizzjonali għat-tagħlim ta’ suġġetti 

vokazzjonali, ix-xjenza, l-arti u l-mużika, kif ukoll l-iżvilupp personali u soċjali. F’din l-iskola se tinfetaħ ukoll 

klassi multi-sensory għat-terapija tat-tfal li jkunu jeħtiġuha. L-Iskola Primarja tal-Mellieħa se tkun imfassla 

mill-ġdid bil-għan li l-edukaturi jkunu jistgħu jipprovdu spazji għat-tagħlim adattat għas-suġġetti msemmija. 
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Fil-binja l-ġdida se jinħoloq ukoll spazju għal ċentru għall-ħarsien tat-tfal li se jkun jista’ jieħu madwar 40 tifel 

u tifla. 

Kif isir fi proġetti bħal dawn, saru konsultazzjonijiet tul il-proċess tal-applikazzjoni mal-konsulenti esterni 

statutorji, l-aktar mal-Planning Control Unit, il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma, l-Awtorità tal-Ambjent u 

r-Riżorsi, id-Direttorat għall-Kwalità u Standards fl-Edukazzjoni, is-Sovrintendenza tal-Wirt Kulturali, il-

Kumitat Konsultattiv tad-Disinn, il-Konsulent tal-Ippjanar tat-Trasport, Transport Malta, l-Uffiċċju tal-

Inġinerija Sanitarja, u l-Enemalta.  

Hemm ukoll komunikazzjoni mall-Kummissjoni għad-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità biex ikun żgurat li l-

proġett jilħaq l-istandards nazzjonali. 

Kien importanti ferm is-sehem tas-Sovrintendenza tal-Wirt Kulturali, għaliex minbarra l-konsultazzjonijiet 

matul il-proċess ta’ applikazzjoni, tnaddfu żoni speċifiċi tas-sit mill-ħamrija eżistenti, fil-preżenza ta’ 

arkeoloġiku maħtur mis-Sovrintendenza. Dan sar biex isir studju arkeoloġiku minħabba li s-sit fih xelters taħt l-

art u karatteristiċi marbuta ma’ attivitajiet militari li ġew rintraċċati fil-qtugħ tal-blat. Il-perit li huwa nkarigat 

mill-proġett żgura li x-xogħlijiet proposti ma jkollhomx impatt dirett fuq il-karatteristiċi eżistenti u li jkun żgurat 

li dawn jinżammu kollha. Is-Sovrintendenza tal-Wirt Kulturali studjat u ħadet nota ta’ dawn il-karatteristiċi 

maqtugħa fil-blat u aċċettat il-proposta tal-iżvilupp li se jkollha monitoring minħabba l-protezzjoni ta’ dawn is-

sejbiet. 

Meta jitlesta dan l-iżvilupp, l-Iskola Primarja tal-Mellieħa se tkun waħda li jkollha ambjent modern u xieraq 

għall-edukazzjoni ta’ uliedna u wkoll għall-edukaturi, amministrazzjoni u l-ħaddiema kollha li jagħtu s-servizz 

tagħhom fiha. 

 

Seduta  26  

06/07/2022 

 

 

IL-MELLIEĦA - ESTENSJONI TAL-ISKOLA - PARKEĠĠ 

 

434. L-ONOR. IVAN CASTILLO  staqsa lill- Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u 

l-Innovazzjoni: Jista’ l-Ministru jgħid kemm se jkun hemm sulari ta’ parkeġġ taħt l-art disponibbli fl-estensjoni 

tal-Iskola Primarja tal-Mellieħa? 

 

17/05/2022 

 

  ONOR. CLIFTON GRIMA:  Nitlob lill-Onor. Interpellant sabiex ġentilment jirreferi għat-tweġiba mogħtija 

għall-Mistoqsija Parlamentari nru 433 

 

Seduta  26  

06/07/2022 

 

 

IL-MELLIEĦA - SKOLA PRIMARJA - PARKEĠĠ PROPOST FL-ESTENSJONI 

 

435. L-ONOR. IVAN CASTILLO  staqsa lill- Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u 

l-Innovazzjoni: Jista' l-Ministru jgħid jekk il-parkeġġ tal-UG propost fl-estensjoni tal-Iskola Primarja tal-

Mellieħa hux se jkun aċċessibbli għar-residenti? Kemm se jkun hemm parkeġġi? Jista’ jgħid jekk hux se jkun 

hemm ukoll għażliet ta' ċċarġġjar għall-karozzi elettriċi, u jekk iva, kemm? 

 

17/05/2022 

 

  ONOR. CLIFTON GRIMA:  Nitlob lill-Onor. Interpellant sabiex ġentilment jirreferi għat-tweġiba mogħtija 

għall-Mistoqsija Parlamentari nru 433 

 

Seduta  26  

06/07/2022 
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IL-MELLIEĦA - PARKEĠĠ 

 

436. L-ONOR. IVAN CASTILLO  staqsa lill- Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u 

l-Innovazzjoni: Jista’ l-Ministru jikkonferma li se jkun hemm mina li se tgħaqqad il-parkeġġ taħt l-art propost fl-

estensjoni tal-Iskola Primarja tal-Mellieħa ma’ Triq il-Kbira, ma’ Triq Ġorġ Borg Olivier fil-Mellieħa? Jekk iva 

min ser jiffinanzja dan il-proġett? 

 

17/05/2022 

 

  ONOR. CLIFTON GRIMA:  Nitlob lill-Onor. Interpellant sabiex ġentilment jirreferi għat-tweġiba mogħtija 

għall-Mistoqsija Parlamentari nru 433. 

 

Seduta  26  

06/07/2022 

 

STATWA TAL-MADONNA TAL-AĦRAX 

 

437. L-ONOR. IVAN CASTILLO  staqsa lill- Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali: Jista’ l-

Ministru jgħid jekk l-Istatwa tal-Madonna fl-Aħrax li għandha 150 sena u li tinsab fil-ponta tal-Aħrax għandhiex 

tiċċaqlaq minħabba x-xquq tal-blat li joħolqu periklu li taqa’ u tinqered? 

 

17/05/2022 

 

  ONOR. OWEN BONNICI:  Ninsab informat li d-Direttorat tar-Restawr bagħat esperti fuq il-post biex 

jikkonstataw x’inhu l-aħjar isir. 

 

Seduta  26  

06/07/2022 

 

UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU - SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦAD-DJALOGU 

SOĊJALI - PERSUNI LI JAĦDMU BIR-REMOTE WORKING 

 

942. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA  staqsa lill- Uffiċċju tal-Prim Ministru: Jista' l-Prim Ministru 

permezz tas-Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali jgħid kemm hemm persuni jaħdmu permezz ta’ 

remote working (teleworking) mas-Segretarjat Parlamentari kkonċernat, inkluż l-entitajiet u d-dipartimenti li 

jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu? 

 

25/05/2022 

 

  ONOR. ROBERT ABELA:  Nirreferi lill-Onor Interpellant għat-tweġiba tal-Mistoqsija Parlamentari nru 923. 

 

Seduta  26  

06/07/2022 

 

MINISTERU GĦALL-EKONOMIJA, IL-FONDI EWROPEJ U L-ARTIJIET - SEGRETARJAT 

PARLAMENTARI GĦALL-FONDI EWROPEJ - PERSUNI LI JAĦDMU BIR-REMOTE WORKING 

 

943. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA  staqsa lill- Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-

Artijiet: Jista' l-Ministru permezz tas-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej jgħid kemm hemm persuni 

jaħdmu permezz ta’ remote working (teleworking) mas-Segretarjat Parlamentari kkonċernat, inkluż l-entitajiet u 

d-dipartimenti li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu? 

 

25/05/2022 

 

  ONOR. SILVIO SCHEMBRI: Nitlob lill-Onor. Interpellant li l- persuni jaħdmu permezz ta’ remote working 

(teleworking) mas-Segretarjat Parlamentari kkonċernat, inkluż l-entitajiet u d-dipartimenti li jaqgħu taħt id-

dekasteru tiegħu huma inklużi mal-figuri tal-Mistoqsija Parlamentari 930. 

 

Seduta  26  

06/07/2022 
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MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI, L-ISPORT, IŻ-ŻGĦAŻAGĦ, IR-RIĊERKA U L-

INNOVAZZJONI - SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦAŻ-ŻGĦAŻAGĦ, IR-RIĊERKA U L-

INNOVAZZJONI - PERSUNI LI JAĦDMU BIR-REMOTE WORKING 

 

944. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA  staqsa lill- Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, 

ir-Riċerka u l-Innovazzjoni: Jista' l-Ministru permezz tas-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-

Innovazzjoni jgħid kemm hemm persuni jaħdmu permezz ta’ remote working (teleworking) mas-Segretarjat 

Parlamentari konċernat, inkluż l-entitajiet u d-dipartimenti li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu? 

 

25/05/2022 

 

  ONOR. CLIFTON GRIMA:  Nistieden lill-Onor. Interpellant biex ġentilment jirreferi għat-tweġiba li 

ngħatat għall-Mistoqsija Parlamentari numru 936. 

 

Seduta  26  

06/07/2022 

 

 

MINISTERU GĦALL-WIRT NAZZJONALI, L-ARTI U L-GVERN LOKALI - SEGRETARJAT 

PARLAMENTARI GĦALL-GVERN LOKALI - PERSUNI LI JAĦDMU BIR-REMOTE WORKING 

 

945. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA  staqsa lill- Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern 

Lokali: Jista' l-Ministru permezz tas-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali jgħid kemm hemm persuni 

jaħdmu permezz ta’ remote working (teleworking), mas-Segretarjat Parlamentari konċernat, inkluż l-entitajiet u 

d-dipartimenti li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu? 

 

25/05/2022 

 

  ONOR. OWEN BONNICI:  Nirreferi lill-Onor. Interpellant għar-risposta tal-Mistoqsija Parlamentari 

numru 925. 

 

Seduta  26  

06/07/2022 

 

 

MINISTERU GĦALL-INTERN, IS-SIGURTÀ, IR-RIFORMI U L-UGWALJANZA - SEGRETARJAT 

PARLAMENTARI GĦAR-RIFORMI U L-UGWALJANZA - PERSUNI LI JAĦDMU BIR-REMOTE 

WORKING 

 

946. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA  staqsa lill- Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-

Ugwaljanza: Jista' l-Ministru permezz tas-Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza jgħid kemm 

hemm persuni jaħdmu permezz ta’ remote working (teleworking), mas-Segretarjat Parlamentari konċernat, 

inkluż l-entitajiet u d-dipartimenti li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu? 

 

25/05/2022 

 

  ONOR. BYRON CAMILLERI:  Infurmat li hemm differenza bejn remote working u teleworking. Minkejja 

dan, ninsab infurmat li sal-aħħar ta’ Mejju kien hemm 3 ħaddiema fuq telework u 8 oħra fuq remote working 

fis-Segretarjat Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza, inkluż l-entitajiet u d-dipartimenti li jaqgħu taħtu. 

 

Seduta  26  

06/07/2022 
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MINISTERU GĦALL-AGRIKOLTURA, IS-SAJD U D-DRITTIJIET TAL-ANNIMALI - 

SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦAS-SAJD, L-AKWAKULTURA U D-DRITTIJIET TAL-

ANNIMALI - PERSUNI LI JAĦDMU BIR-REMOTE WORKING 

 

947. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA  staqsa lill- Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-

Annimali: Jista' l-Ministru permezz tas-Segretarju Parlamentari għas-Sajd, l-Akwakultura u d-Drittiijiet tal-

Annimali jgħid kemm hemm persuni jaħdmu permezz ta’ remote working (teleworking), mas-Segretarjat 

Parlamentari kkonċernat, inkluż l-entitajiet u d-dipartimenti li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu? 

 

25/05/2022 

 

  ONOR. ANTON REFALO:  Filwaqt li nfakkar lill-Onor. Interpellant illi hemm differenza bejn remote 

working u teleworking, nirreferih għat-tabella segwenti. 

 

 Remote Working Teleworking 

Segretarjat Parlamentari 0 0 

Dipartiment tas-Sajd u l-Akkwakultura 7 41 

Direttorat għat-Trattament Xieraq tal-Annimali  1 3 

 

Seduta  26  

06/07/2022 

 

 

ŻURRIEQ – PROĠETTI PPJANATI 

 

1233. L-ONOR. TONI BEZZINA  staqsa lill- Ministru għat-Turiżmu: Jista’ l-Ministru jgħid xi proġetti hemm 

ippjanati fiż-Żurrieq biex jattiraw aktar turisti lejn in-naħa t’isfel ta' Malta? F’każ ta' proġetti ppjanati, kemm hu 

l-baġit ippjanat li jintefaq fuq kull proġett u meta hemm il-ħsieb li se jibda u jispiċċa dan ix-xogħol? 

 

01/06/2022 

 

  ONOR. CLAYTON BARTOLO:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li l-Istrateġija Maltija għat-Turiżmu ser 

tkun qiegħda tħejji pjan sabiex jiġi estiż il-brandfootprint ta’ Malta f’termini ta’ turiżmu u b’hekk jiġu 

identifikati proġetti f’diversi żoni madwar il-pajjiż. 

 

Seduta  26  

06/07/2022 

 

 

IMQABBA – PROĠETTI PPJANATI 

 

1234. L-ONOR. TONI BEZZINA  staqsa lill- Ministru għat-Turiżmu: Jista’ l-Ministru jgħid xi proġetti hemm 

ippjanati fl-Imqabba biex jattiraw aktar turisti lejn in-naħa t’isfel ta' Malta? F'każ ta' proġetti ppjanati, kemm hu 

l-baġit ippjanat li jintnefaq fuq kull proġett u meta hemm il-ħsieb li se jibda u jispiċċa dan ix-xogħol? 

 

01/06/2022 

 

  ONOR. CLAYTON BARTOLO:  Nirreferi lill-Onor. Interpellant għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 

1233. 

 

Seduta  26  

06/07/2022 

 

QRENDI – PROĠETTI IPPJANATI 

 

1235. L-ONOR. TONI BEZZINA  staqsa lill- Ministru għat-Turiżmu: Jista’ l-Ministru jgħid xi proġetti hemm 

ippjanati fil-Qrendi biex jattiraw aktar turisti lejn in-naħa t’isfel ta' Malta? F'każ ta' proġetti ppjanati, kemm hu l-

baġit ippjanat li jintnefaq fuq kull proġett u meta hemm il-ħsieb li se jibda u jispiċċa dan ix-xogħol? 

 

01/06/2022 
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  ONOR. CLAYTON BARTOLO:  Nirreferi lill-Onor. Interpellant għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 

1233. 

 

Seduta  26  

06/07/2022 

 

 

ĦAL KIRKOP – PROĠETTI PPJANATI 

 

1236. L-ONOR. TONI BEZZINA  staqsa lill- Ministru għat-Turiżmu: Jista’ l-Ministru jgħid xi proġetti hemm 

ippjanati f’Ħal Kirkop biex jattiraw aktar turisti lejn in-naħa t’isfel ta' Malta? F'każ ta' proġetti ppjanati, kemm 

hu l-baġit ippjanat li jintefaq fuq kull proġett u meta hemm il-ħsieb li se jibda u jispiċċa dan ix-xogħol? 

 

01/06/2022 

 

  ONOR. CLAYTON BARTOLO:  Nirreferi lill-Onor. Interpellant għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 

1233. 

 

Seduta  26  

06/07/2022 

 

 

ĦAL SAFI – PROĠETTI PPJANATI 

 

1237. L-ONOR. TONI BEZZINA  staqsa lill- Ministru għat-Turiżmu: Jista’ l-Ministru jgħid xi proġetti hemm 

ippjanati f’Ħal Safi biex jattiraw aktar turisti lejn in-naħa t’isfel ta' Malta? F'każ ta' proġetti ppjanati, kemm hu l-

baġit ippjanat li jintnefaq fuq kull proġett u meta hemm il-ħsieb li se jibda u jispiċċa dan ix-xogħol? 

 

01/06/2022 

 

  ONOR. CLAYTON BARTOLO:  Nirreferi lill-Onor. Interpellant għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 

1233. 

 

Seduta  26  

06/07/2022 

 

 

BIRŻEBBUĠA – PROĠETTI PPJANATI 

 

1238. L-ONOR. TONI BEZZINA  staqsa lill- Ministru għat-Turiżmu: Jista’ l-Ministru jgħid xi proġetti hemm 

ippjanati f’Birżebbuġa biex jattiraw aktar turisti lejn in-naħa t’isfel ta' Malta? F'każ ta' proġetti ppjanati, kemm 

hu l-baġit ippjanat li jintnefaq fuq kull proġett u meta hemm il-ħsieb li se jibda u jispiċċa dan ix-xogħol? 

 

01/06/2022 

 

  ONOR. CLAYTON BARTOLO:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li bħalissa l-Ministeru qiegħed jaħdem fuq 

proġett ta’ tisbiħ fil-promenade ta’ Birżebbuġa.  Fil-preżent qiegħda ssir l-aħħar evalwazzjoni ta’ pjanti u disinji 

qabel ma jinħareġ it-tender mid-Dipartiment tal-Kuntratti. 

Min-naħa tal-Fondazzjoni għaż-Żoni Turistiċi dawn jagħmlu xogħol ta’ tisbiħ flimkien mal-Kunsill Lokali, 

skont it-talba, filwaqt li l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu jieħdu ħsieb il-management  tal-bajja tal-Bajja s-

Sabiħa u l-Bajja San Ġorg fl-istess lokalità. 

 

Seduta  26  

06/07/2022 
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MINISTERU GĦAT-TURIŻMU – SEGRETARJU PERMANENTI – PAKKETT FINANZJARJU U 

KWALIFIKI AKKADEMIĊI 

 

1734. L-ONOR. IVAN BARTOLO  staqsa lill- Ministru għat-Turiżmu: Jista’ l-Ministru jgħid x’pakkett 

finanzjarju għandu s-Segretarju Permanenti tiegħu? Il-pakkett finanzjarju jinkludi allowances u perkaċċi oħra? 

Jista’ jgħid ukoll xi kwalifiki akkademiċi għandu s-Segretarju Permanenti?  

 

20/06/2022 

 

  ONOR. CLAYTON BARTOLO:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li l-informazzjoni hi diġà pubblika. Din 

tinstab fl-Estimi Finanzjarji tal-2022, li tpoġġew diġà fuq il-Mejda tal-Kamra fl-aħħar leġiżlatura, u fuq is-sit 

uffiċjali tas-Servizz Pubbliku. Qed inpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra l-bijografija tas-Segretarju Permamenti fi 

ħdan il-Ministeru. 

 

Seduta  26  

06/07/2022 

 

 

MINISTERU GĦALL-AMBJENT, L-ENERĠIJA U L-INTRAPRIŻA – SEGRETARJU PERMANENTI 

– PAKKETT FINANZJARJU U KWALIFIKI AKKADEMIĊI 

 

1735. L-ONOR. IVAN BARTOLO  staqsa lill- Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża: Tista’ l-

Ministru tgħid x’pakkett finanzjarju għandu s-Segretarju Permanenti tagħha? Il-pakkett finanzjarju jinkludi 

allowances u perkaċċi oħra? Tista’ tgħid ukoll xi kwalifiki akkademiċi għandu s-Segretarju Permanenti?  

 

20/06/2022 

 

  ONOR. MIRIAM DALLI:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li l-informazzjoni hi diġà pubblika. Din tinstab 

fl-Estimi Finanzjarji tal-2022, li tpoġġew diġà fuq il-Mejda tal-Kamra fl-aħħar leġiżlatura, u fuq is-sit uffiċjali 

tas-Servizz Pubbliku. Qed inpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra l-bijografija tas-Segretarju Permamenti fi ħdan il-

Ministeru. 

 

Seduta  26  

06/07/2022 

 

 

MINISTERU GĦALL-FINANZI U X-XOGĦOL – SEGRETARJU PERMANENTI – PAKKETT 

FINANZJARJU U KWALIFIKI AKKADEMIĊI 

 

1736. L-ONOR. IVAN BARTOLO  staqsa lill- Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol: Jista’ l-Ministru jgħid 

x’pakkett finanzjarju għandu s-Segretarju Permanenti tiegħu? Il-pakkett finanzjarju jinkludi allowances u 

perkaċċi oħra? Jista’ jgħid ukoll xi kwalifiki akkademiċi għandu s-Segretarju Permanenti?  

 

20/06/2022 

 

  ONOR. CLYDE CARUANA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li l-informazzjoni hi diġà pubblika. Din 

tinstab fl-Estimi Finanzjarji tal-2022, li tpoġġew diġà fuq il-Mejda tal-Kamra fl-aħħar leġizlatura, u fuq is-sit 

uffiċjali tas-Servizz Pubbliku. Qed inpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra l-bijografija tas-Segretarju Permamenti fi 

ħdan il-Ministeru. 

 

Seduta  26  

06/07/2022 

 

 

MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI, L-ISPORT, IŻ-ŻGĦAŻAGĦ, IR-RIĊERKA U L-

INNOVAZZJONI – SEGRETARJU PERMANENTI – PAKKETT FINANZJARJU U KWALIFIKI 

AKKADEMIĊI 

 

1737. L-ONOR. IVAN BARTOLO  staqsa lill- Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u 

l-Innovazzjoni: Jista’ l-Ministru jgħid x’pakkett finanzjarju għandu s-Segretarju Permanenti tiegħu? Il-pakkett 
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finanzjarju jinkludi allowances u perkaċċi oħra? Jista’ jgħid ukoll xi kwalifiki akkademiċi għandu s-Segretarju 

Permanenti?  

20/06/2022 

 

  ONOR. CLIFTON GRIMA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li l-informazzjoni hi diġà pubblika. Din tinstab 

fl-Estimi Finanzjarji tal-2022, li tpoġġew diġà fuq il-Mejda tal-Kamra fl-aħħar leġiżlatura, u fuq is-sit uffiċjali 

tas-Servizz Pubbliku. Qed inpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra l-bijografija tas-Segretarju Permamenti fi ħdan il-

Ministeru. 

 

Seduta  26  

06/07/2022 

 

MINISTERU GĦAX-XOGĦLIJIET PUBBLIĊI U L-IPPJANAR – SEGRETARJU PERMANENTI – 

PAKKETT FINANZJARJU U KWALIFIKI AKKADEMIĊI 

 

1738. L-ONOR. IVAN BARTOLO  staqsa lill- Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar: Jista’ l-

Ministru jgħid x’pakkett finanzjarju għandu s-Segretarju Permanenti tiegħu? Il-pakkett finanzjarju jinkludi 

allowances u perkaċċi oħra? Jista’ jgħid ukoll xi kwalifiki akkademiċi għandu s-Segretarju Permanenti?  

 

20/06/2022 

 

  ONOR. STEFAN ZRINZO AZZOPARDI:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li l-informazzjoni hi diġà 

pubblika. Din tinstab fl-Estimi Finanzjarji tal-2022, li tpoġġew diġà fuq il-Mejda tal-Kamra fl-aħħar leġiżlatura, 

u fuq is-sit uffiċjali tas-Servizz Pubbliku. Qed inpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra l-bijografija tas-Segretarju 

Permamenti fi ħdan il-Ministeru. 

 

Seduta  26  

06/07/2022 

 

MINISTERU GĦALL-ĠUSTIZZJA – SEGRETARJU PERMANENTI – PAKKETT FINANZJARJU U 

KWALIFIKI AKKADEMIĊI 

 

1739. L-ONOR. IVAN BARTOLO  staqsa lill- Ministru għall-Ġustizzja: Jista’ l-Ministru jgħid x’pakkett 

finanzjarju għandu s-Segretarju Permanenti tiegħu? Il-pakkett finanzjarju jinkludi allowances u perkaċċi oħra? 

Jista’ jgħid ukoll xi kwalifiki akkademiċi għandu s-Segretarju Permanenti?  

 

20/06/2022 

 

  ONOR. JONATHAN ATTARD:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li l-informazzjoni hi diġà pubblika. Din 

tinstab fl-Estimi Finanzjarji tal-2022, li tpoġġew diġà fuq il-Mejda tal-Kamra fl-aħħar leġiżlatura, u fuq is-sit 

uffiċjali tas-Servizz Pubbliku. Qed inpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra l-bijografija tas-Segretarju Permamenti fi 

ħdan il-Ministeru. 

 

Seduta  26  

06/07/2022 

 

ISLA - XATT JUAN B. AZOPARDO - TINDIF 

 

1941. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għat-Turiżmu: Jista’ l-Ministru jara u 

jagħti d-direzzjonijiet neċessarji sabiex ix-Xatt Juan B. Azopardo, l-Isla, jiġi maħsul u mnaddaf almenu darba 

fil-ġimgħa? 

 

22/06/2022 

 

  ONOR. CLAYTON BARTOLO:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li bħal kull promenade oħra fil-pajjiż, il-

ħasil ta’ dawn iż-żoni għal perjodu tas-sajf diġà beda. Ix-Xatt tal-Isla flimkien ma’ dawk ta’ Bormla u l-Birgu, 

ser jibda jinħasel kull nhar ta’ Ħadd kmieni filgħodu.  

 

Seduta  26  

06/07/2022 
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ISLA - XATT JUAN B. AZOPARDO - TINDIF 

 

1942. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-

Gvern Lokali: Jista’ l-Ministru jara u jagħti d-direzzjonijiet neċessarji sabiex ix-Xatt Juan B. Azopardo, l-Isla, 

jiġi maħsul u mnaddaf almenu darba fil-ġimgħa? 

 

22/06/2022 

 

  ONOR. OWEN BONNICI:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li ninsab infurmat mill-Kunsill Lokali tal-Isla illi 

t-tindif tax-xatt imsemmi mill-Onor. Interpellant jinsab f'idejn il-‘Cleansing & Maintenance Division’, u li dan 

isir b’mod regolari kull ġimgħa. 

 

Seduta  26  

06/07/2022 

 

 

BIRGU – TRIQ IL-MANDRAĠĠ 

 

1943. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-

Proġetti Kapitali: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra f’liema stadju tinsab Triq il-Mandraġġ, Birgu billi jidher 

li x-xogħol jinsab wieqaf? 

 

22/06/2022 

 

  ONOR. AARON FARRUGIA: Ninforma lill-Onor. Interpellant li Infrastructure Malta lestiet madwar tliet 

kwarti tal-proġett ta’ €5 miljun biex tagħti ħajja ġdida lill-mollijiet fl-inħawi ta’ Sally Port, il-Birgu, bi 

prominade ġdid li se jkompli jestendi l-passaġġi pedonali max-xtut tal-Kottonera. 

  

Ix-xogħlijiet, li bdew ftit aktar minn sena ilu, issa qed jidħlu fl-aħħar fażijiet tagħhom. It-tisħiħ u l-bini mill-ġdid 

tal-pedamenti tal-mollijiet, li kienu tkissru bil-maltemp, dalwaqt ikunu lesti. Bħalissa l-ħaddiema qed ilestu l-

burdura ta’ barra tal-moll (cope beam) u bdew jibnu l-passaġġi, punti ta’ qsim pedonali, bankini u konok għall-

arbuxelli u pjanti oħrajn li se jkomplu jsebbħu l-passaġġi tal-prominad ġdid. 

  

Għaddej ukoll il-bini mill-ġdid ta’ żewġ skali u ta’ moll żgħir li jużaw is-sajjieda u d-dilettanti tad-dgħajjes 

f’dawn l-inħawi. Beda jasal ukoll fuq il-post il-ġebel tal-qawwi li qed jinqata’ minn barriera lokali biex fil-jiem 

li ġejjin jibda x-xogħol tal-pavimentar tal-bankini ġodda man-naħa tas-swar.  

  

Dawn il-mollijiet, b’tul ta’ madwar sitt grawnds tal-futbol (600 metru) jinsabu fiż-żona magħrufa bħala Sally 

Port jew “It-Toqba”, taħt is-swar tal-Birgu u mal-ġenb tax-xatt tal-Kalkara. Ħafna partijiet mill-istrutturi 

tagħhom kienu ġarbu ħsarat kbar bil-maltemp matul is-snin. Il-mollijiet komplew tfarrku fil-grigalata kbira ta’ 

Frar 2019. Uħud spiċċaw f’riskju li jċedu, b’periklu għall-pubbliku. 

  

Infrastructure Malta bniet mill-ġdid il-partijiet li tkissru, filwaqt li permezz ta’ tim t’għaddasa, irranġat partijiet 

oħra mill-istrutturi tal-moll taħt l-ilma li ma kienx hemm għalfejn jinħattu kompletament. Għal dawn ix-

xogħlijiet użat 6,720 tunnellata konkos ta’ kwalità ogħla li jiflaħ aktar għall-elementi tal-baħar, sabiex il-

mollijiet ġodda jservu aktar fit-tul. 

  

Fil-ġimgħat li għaddew l-aġenzija naddfet din iż-żona minn għadd ta’ bastimenti żgħar li kienu tħallew mitluqin 

fuq il-mollijiet matul is-snin. Fost dawn kien hemm żewġ ilzuz (luzzu) u kajjik antiki li fuq pariri tas-

Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali ser jinżammu biex fil-futur jiġu restawrati. 

  

It-tisbiħ ta’ dawn il-mollijiet qed isir f’kollaborazzjoni mal-Korporazzjoni għar-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir, 

li se tkompli ssebbaħ il-prominad bi ġnien bil-bandli u b’bankijiet, dwal dekorattivi u installazzjonijiet oħrajn 

għall-kumdità tal-pubbliku. Il-Korporazzjoni qed tagħmel tisbiħ simili ukoll max-Xatt tal-Kalkara, quddiem il-

Knisja Parrokkjali ta’ din il-lokalità.  

  

Il-prominad ġdid ta’ Sally Port jinfed ukoll mal-Waterfront tal-Birgu fuq in-naħa l-oħra ta’ Forti Sant Anġlu, 

biex b’hekk joħloq rotta għall-mixi mill-isbaħ li tieħdok min-naħa ta’ Bighi fil-Kalkara lejn il-marina tal-Birgu, 
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l-inħawi tal-Baċir Numru 1 f’Bormla, u tul ix-xatt tal-Isla sa ħdejn Boiler Wharf, taħt Ġnien il-Gardjola. Ix-

xogħlijiet kollha mistennija jkunu lesti kmieni s-sena d-dieħla. 

 

Seduta  26  

06/07/2022 

 

 

XGĦAJRA – ILQUGĦ TAL-ĦADID FIX-XATT 

 

1944. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għat-Turiżmu: Jista’ l-Ministru jara 

jekk huwiex possibbli jibdew ix-xogħlijiet neċessarji sabiex l-ilqugħ tal-ħadid li hemm fix-Xatt tax-Xgħajra jiġu 

msewwija u mibdula, għax uħud diġà huma mimlija sadid? 

 

22/06/2022 

 

  ONOR. CLAYTON BARTOLO:  Nitlob lill-Onor. Interpellant biex jagħmel il-mistoqsija tiegħu lill-Ministru 

kkonċernat. 

 

Seduta  26  

06/07/2022 

 

 

ISLA – ILQUGĦ FIX-XATT JUAN B. AZOPARDO 

 

1945. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għat-Turiżmu: Jista’ l-Ministru jara li 

fl-aħħar parti tax-Xatt Juan B. Azopardo, l-Isla, isirilha l-ilqugħ li kien inbeda snin ilu u li s’issa għadu mhux 

magħmul u perikoluż? 

 

22/06/2022 

 

  ONOR. CLAYTON BARTOLO:  Nitlob lill-Onor. Interpellant biex jagħmel il-mistoqsija tiegħu lill-Ministru 

kkonċernat. 

 

Seduta  26  

06/07/2022 

 

ĦAŻ-ŻABBAR: TRIQ SAN LEONARDU - PARKEĠĠ 

 

1946. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-

Proġetti Kapitali: B’referenza għall-mistoqsija parlamentari 1488, jista’ l-Ministru jindika jekk ingħatax widen 

għat-talbiet tar-residenti ta’ Triq San Leonardu, Ħaż-Żabbar wara li saret it-triq u b’inkonvenjent għalihom 

tneħħa l-parkeġġ li kien hemm? 

 

22/06/2022 

 

  ONOR. AARON FARRUGIA: Ninforma lill-Onor. Interpellant li tweġiba se tingħata seduta oħra. 

 

Seduta  26  

06/07/2022 

 

 

RESIDENZA SAN VINĊENZ DE PAULE – ĦADDIEMA LI JĦOSSUHOM MA JIFILĦUX 

 

2011. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI  staqsiet lill- Ministru għall-Anzjanità Attiva: Jista' l-Ministru 

jgħid jekk l-impjegati li jaħdmu f'San Vinċenz de Paule u li jħossuhom ma jifilħux waqt il-ħin tax-xogħol 

jistgħux jirrikorru għand wieħed mit-tobba li jkunu on duty fir-Residenza? 

 

24/06/2022 
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  ONOR. JO ETIENNE ABELA:  Ninforma lill-Onor. Interpellanta li meta xi impjegat iħossu ma jiflaħx waqt 

il-ħin tax-xogħol, sakemm  ma jkunx każ urġenti u li jirrikjedi intervent immedjat, tali persuna jiġi riferut għaċ-

ċentru tas-saħħa sabiex ukoll jinħareġ ċertifikat mediku lill-impjegat. Ix-xogħol tat-tobba impjegati f’San 

Vinċenz hu l-kura u l-ħarsien li jirrikjedu r-residenti. 

 

Seduta  26  

06/07/2022 

 

 

ĦAL FAR MODEL FLYING ASSOCIATION – UŻU TA’ ART FL-INĦAWI TA’ WIED ŻNUBER 

 

2073. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT  staqsa lill- Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet: 

Peress li l-mistoqsijiet parlamentari 511 u 865 ma ġewx imwieġba kompletament, u in vista tal-wegħda ta' qabel 

l-elezzjoni li l-ebda żvilupp mhu se jsir fiż-żona ta' Wied Żnuber f’Ħal Far, jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx 

ħsieb li l-ftehim mal-Ħal Far Model Flying Association dwar l-użu ta' art fl-istess inħawi jiġi kkanċellat jew 

modifikat biex jirrifletti din il-wegħda? Liema huma s-siti alternattivi li qed jiġu kkonsidrati għall-użu ta' Ħal 

Far Model Flying Association? Liema huma l-partijiet konċernati li qed jiġu kkonsultati? 

 

28/06/2022 

 

  ONOR. SILVIO SCHEMBRI: Ninforma lill-Onor. Interpellant li t-tweġiba tingħata f’seduta oħra. 

 

Seduta  26  

06/07/2022 

 

 

ENVIRONMENTAL AND RESOURCES AUTORITY - TELEFONATI 

 

2074. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT  staqsa lill- Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża: Tista' l-

Ministru tgħid kemm-il telefonata rċeviet l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi fuq kull wieħed minn dawn in-

numri: 22923500 u  99637508 (Malta-wara l-ħin tal-uffiċċju) u numri oħrajn, ERIS u mezzi oħra mill-1 ta' 

Jannar sal-31 ta' Mejju, 2022 u li kienu jirrikjedu spezzjoni immedjata?  Kemm minn dawn ir-rapporti kien 

hemm każijiet fuq kull numru fejn ma setgħetx issir spezzjoni u x'kienet ir-raġuni f'kull każ? 

 

28/06/2022 

 

  ONOR. MIRIAM DALLI:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li n-numru 22923500 jintuża mill-Awtorità 

għall-Ambjent u r-Riżorsi sabiex fuqha jidħlu rapporti dwar spezzjonjiet li jkunu meħtieġa b’mod immedjat 

wara l-ħin tax-xogħol.  

Mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Mejju 2022 fuq din il-linja daħlu 126 telefonata li 77 minnhom skattaw 

investigazzjoni immedjata. Fil-kumplament tal-każijiet ma kenitx meħtieġa investigazzjoni immedjata. Ir-

raġunijiet għal dan kienu diversi; fosthom għax l-Awtorità kienet diġà qed taħdem fuq il-każ jew għax ir-

rappurtaġġ kien ripetut jew għax it-telefonata kienet biss talba għall-informazzjoni jew għax is-suġġett tar-

rapport ma kienx jikkonċerna l-mandat tal-Awtorità. 

 

Fir-rigward tat-tieni linja, ngħarraf lill-Onor. Interpellant li din ma tappartjenix lill-Awtorità għall-Ambjent u r-

Riżorsi. 

 

Seduta  26  

06/07/2022 

 

BIRŻEBBUĠA: KAPPELLA TAS-SAGRA FAMILJA - RESTAWR 

 

2075. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT  staqsa lill- Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali: 

B'referenza għat-tweġiba ta’ mistoqsija parlamentari 1980 u minħabba li l-iskema msemmija fl-istess risposta 

ħafna drabi tkun tkopri spiża ħafna anqas minn dik li hija stmata għar-restawr tal-Kappella tas-Sagra Familja 

f'Birżebbuġa, jista' l-Ministru jindika jekk hemmx  ħsieb ta' skemi oħrajn li jkopru tali proġetti li huma stmati li 

jiġu jiswew aktar minn €30,000? 

 

28/06/2022 
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  ONOR. OWEN BONNICI:  Id-Direttorat tar-Restawr jagħmel restawr fuq proġetti oħra lil hinn mill-iskemi li 

jsiru mal-Kunsilli Lokali.  Mhux eskluż li din il-Kappella tiġi kkunsidrata għal tali restawr. 

 

Seduta  26  

06/07/2022 

 

 

PROĠETTI TA’ DJAR AFFORDABBLI 

 

2076. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT  staqsa lill- Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol: B'referenza għat-

tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 1999, jista' l-Ministru jikkonferma li l-kumpanija, li d-dettalji dwarha qed 

jintbagħtu separatament, akkwistat mingħand il-Gvern, plots fil-Qrendi sabiex isiru proġetti ta' djar affordabbli? 

Jista' jippreżenta tabella li turi f'liema stadju dawn qegħdin, kemm se jkun hemm units, garaxxijiet u tipi oħra ta' 

binjiet fuq kull plot u  jekk hemmx problemi legali u jekk hemm, tingħata deskrizzjoni bażika tal-problemi? 

 

28/06/2022 

 

  ONOR. CLYDE CARUANA:  Ngħarraf lill-Onor. Interpellant illi l-proġett imsemmi minnu hu parti minn 

pjan akbar li dan il-Gvern qed iwettaq biex ikompli jgħin lil dawk li l-aktar jeħtieġu billi se jingħataw 1,700 post 

ġdid ta’ akkomodazzjoni soċjali.  

Il-kwistjoni legali li qamet hi marbuta ma’ talba minn sid tal-proprjetà maġenb il-proprjetà li qed tiġi żviluppata 

minn Malita rigward il-ħajt diviżorju u t-titolu tal-proprjetà. Malita għamlet ukoll l-argumenti legali tagħha u 

bħalissa għaddej proċess ta’ analisi legali u tal-kuntratti, kif wieħed li jistenna li jsir f’ċirkostanzi hekk. 

 

Seduta  26  

06/07/2022 

 

 

ŻURRIEQ: VJAL IX-XAROLLA - ĠIBJUNI 

 

2077. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT  staqsa lill- Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar: B'referenza 

għat-tweġiba ta’ mistoqsija parlamentari 2000, jista' l-Ministru jgħid kemm hi l-kapaċità taż-żewġ ġibjuni taħt 

Vjal ix-Xarolla, iż-Żurrieq u xi jsir mill-ilma maħżun u jekk il-barriera li se tintuża għall-overflow hijiex tal-

privat jew le u jekk iva, jekk hemmx xi obbligi lejn is-sid jew sidien tal-barriera? 

 

28/06/2022 

 

  ONOR. STEFAN ZRINZO AZZOPARDI:  Ninsab infurmat li l-ġibjuni li jinsabu taħt Vjal ix-Xarolla u li 

qed issir referenza għalihom għandhom volum totali ta’ madwar 1732m kubi, li flimkien mal-barriera li qed 

tintuża għall-overflow ta’ dawn il-ġibjuni huma parti minn sistema ta’ culverts eżistenti. 

 

Seduta  26  

06/07/2022 

 

 

BENGĦAJSA – PERMESS GĦALL-BARRIERA TAL-QAWWI BL-APPLIKAZZJONI NRU PA 

2673/22 

 

2081. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT  staqsa lill- Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar: B'referenza 

għall-applikazzjoni PA2673/22 għall-permess ta' barriera tal-qawwi f'Bengħajsa, jista' l-Ministru jgħid x'inhi l-

istima f'metri kubi ta' blat tal-qawwi u jekk tali applikazzjoni tmurx kontra l-proviżjonijiet tal-Minerals Subject 

Plan 2002? 

 

28/06/2022 

 

  ONOR. STEFAN ZRINZO AZZOPARDI:  L-Onor. Interpellant qed jagħmel referenza għall-applikazzjoni 

PA2673/22 (Outline application for quarrying in lower corraline limestone for hard rock), liema applikazzjoni 

għadha qed tiġi proċessata fuq bażi ta’ prinċipju f’dak li huwa ppjanar. Ninsab infurmat illi skont is-
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sottomissjonijiet li saru fl-istess applikazzjoni, qiegħed jiġi kkalkulat li din il-proposta għall-barriera għandha 

potenzjal li tipproduċi volum ta’ madwar 225,000 metru kubu f’materjal tal-qawwi.  

 

L-Onor. Interpellant qiegħed jiġi infurmat illi l-“Minerals Subject Plan 2002” ġie abolit bil-ħruġ tal-i"Strategic 

Plan for Environment and Development, 2015” liema pjan jikkunsidra żvilupp għall-barrieri diment li dan ma 

jikkawżax impatt negattiv inaċċettabli f’dak li huwa ambjent. 

 

L-applikazzjoni bħalissa tinsab fl-istadju fejn qed issir analisi tal-impatti tal-iżvilupp fuq il-madwar speċjalment 

f’dak li huwa ambjent u wirt kulturali. 

 

Seduta  26  

06/07/2022 

 

 

SAN PAWL IL-BAĦAR: TRIQ DAMASKU U TRIQ RADDET IR-ROTI – RAPPORTI TA’ ĦSARAT 

RELATATI MAD-DRENAĠĠ JEW ILMA 

 

2104. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA  staqsiet lill- Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża: Tista’ 

l-Ministru tagħti tagħrif dwar jekk il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma rċevietx rapporti ta’ ħsarat relatati 

mad-drenaġġ jew ilma ħiereġ fi Triq Damasku u Triq Raddet ir-Roti, San Pawl il-Baħar, fl-aħħar sitt xhur? Jekk 

iva, meta rċeviet dawn ir-rapporti, dwar xiex kienu r-rapporti u x’passi ttieħdu biex dan id-drenaġġ u/jew ilma 

ma jibqax jiġri fit-toroq imsemmija? 

 

30/06/2022 

 

  ONOR. MIRIAM DALLI:  Ninsab infurmata li l-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma rċeviet 12-il każ 

relatati ma' ħruġ ta’ ilma jew drenaġġ. Minn dawn, ħamsa kienu rigward ħruġ ta’ ilma potabbli filwaqt li sebgħa 

kienu rigward ħruġ ta’ drenaġġ. 

 

Fil-maġġor parti tal-każijiet instab li l-ħsara kienet ġejja minn infrastruttura ta’ terzi. F’dawn il-każijiet, min 

għamel ir-rapport ingħata l-informazzjoni meħtieġa u, fejn kien hemm bżonn, anke ġew infurmati l-awtoritajiet 

kompetenti. 

 

F’dawk il-każijiet fejn il-problema oriġinat mill-infrastruttura tal-Korporazzjoni, saru l-interventi meħtieġa. 

 

Seduta  26  

06/07/2022 

 

 

QAWRA: SKOLA PRIMARJA - PARKEĠĠ 

 

2108. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA  staqsiet lill- Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-

Riċerka u l-Innovazzjoni: B’referenza għal numru ta’ mistoqsijiet parlamentari li għamilt dwar il-parkeġġ tal-

Iskola Primarja tal-Qawra, jista’ l-Ministru jagħti tagħrif dwar fiex waslu d-diskussjonijiet ma’ dawk kollha 

involuti biex dan il-parkeġġ ikun jista’ jinfetaħ għall-użu tar-residenti fl-inħawi? X’qed iżomm milli fil-fatt 

jintlaħaq ftehim biex dan il-parkeġġ jinfetaħ għall-użu tal-pubbliku u b’hekk jonqsu l-inkonvenjenzi lir-residenti 

tal-inħawi? Jista’ jikkonferma jew jiċħad li hemm diffikultajiet dwar aċċessibbiltà u ingress ta’ ilma li qed itellfu 

milli jinfetaħ dan il-parkeġġ? Jista’ jgħid kif se jkun qed jopera dan il-parkeġġ? Meta hi d-data meta dan il-

parkeġġ se jinfetaħ għall-użu tal-pubbliku? Kemm-il laqgħa saret dwar din il-materja mal-Kunsill Lokali ta’ San 

Pawl il-Baħar jew ma’ rappreżentant/i tiegħu, min kien mistieden, min attenda u meta saru dawn l-istess 

laqgħat? 

 

30/06/2022 

 

  ONOR. CLIFTON GRIMA:  Filwaqt li nirreferi lill-Onor. Interpellant għat-tweġibiet mogħtija għal 

mistoqsijiet parlamentari 318 u 432, ninformaha wkoll li wara laqgħat ma' diversi rappreżentanti tal-Kunsill 

Lokali ta' San Pawl il-Baħar kif ukoll fuq il-post, il-preparazzjonijiet issa jinsabu fil-fażi finali. 

 

Seduta  26  

06/07/2022 



15 

 

 

SALINA – IRWEJJAĦ ĦERĠIN MILL-KANAL MADWAR IS-SALINI TAL-MELĦ 

 

2115. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA  staqsiet lill- Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar: Jista’ l-

Ministru jieħu l-passi neċessarji biex l-irwejjaħ kbar li ħerġin mis-sukkorzju tas-Salina (il-kanal madwar is-

salini tal-melħ fis-Salina), liema proġett kien sar mid-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi, jiġu mnaqqsin kemm 

jista’ jkun jew jiġu eliminati, għax qed ikunu ta’ inkonvenjent kbir għar-residenti tal-inħawi, b’mod partikolari 

r-residenti tas-Salina u tal-Qawra? Billi dawn l-irwejjaħ probabbilment qed jirriżultaw minħabba l-fatt li partijiet 

mill-kanal huma imblukkati bl-alka u materjal ieħor, jista’ l-Ministru jieħu l-passi neċessarji biex dan il-kanal 

jitnaddaf u jekk dan it-tindif ma jaqax taħt ir-responsabbiltà tiegħu, jikkordina mal-Ministeru kkonċernat? 

 

01/07/2022 

 

  ONOR. STEFAN ZRINZO AZZOPARDI:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li d-Dipartiment għax-

Xogħlijiet Pubbliċi għaddej b’diskussjoni mal-entitajiet konċernati sabiex jingħata permess għat-tindif tal-post li 

qed issir referenza għalih. 

 

Seduta  26  

06/07/2022 

 

APPLIKAZZJONIJIET U APPELLI PENDENTI GĦALL-BLUE STICKER 

 

2116. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA  staqsiet lill- Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet 

tal-Konsumatur: Tista’ l-Ministru tagħti tagħrif dwar kemm hemm applikazzjonijiet pendenti għall-Blue Sticker 

u kemm hemm appelli pendenti għall-każijiet fejn il-Blue Sticker ma ġietx approvata? Kemm hi l-medja ta’ 

żmien ta’ stennija sabiex jinħareġ permess għall-Blue Sticker minn mindu ssir l-applikazzjoni? Kemm hi l-

medja ta’ żmien ta’ stennija sabiex tingħata d-deċiżjoni għall-appelli minn mindu wieħed jinforma li qed 

jappella d-deċiżjoni? 

 

01/07/2022 

 

  ONOR. JULIA FARRUGIA PORTELLI:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li sal-ewwel ġimgħa ta' Ġunju 

2022 kien hemm 197 talba għall-Blue Badge. Fl-istess perjodu kien hemm 81 applikazzjoni quddiem il-Bord 

tal-Appell. Il-medja taż-żmien ta’ stennija minn meta wieħed japplika għall-blue badge sakemm jirċievi 

deċiżjoni hi ta' madwar 8 ġimgħat. Il-bord tal-appell hu differenti mill-bord li jawtorizza l-ħruġ tal-blue badges. 

 

Seduta  26  

06/07/2022 

 

MELLIEĦA U SAN PAWL IL-BAĦAR – RAILINGS U SLIELEM ĦDEJN IL-BAĦAR 

 

2117. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA  staqsiet lill- Ministru għat-Turiżmu: Jista’ l-Ministru jaċċerta li x-

xogħol kollu relatat mar-railings tal-baħar fil-lokalitajiet tal-Mellieħa u San Pawl il-Baħar (inkluż Xemxija, 

Qawra u Buġibba) hu lest u li kollha tpoġġew ħdejn il-baħar/fil-baħar? Jista’ jaċċerta li r-railings u slielem 

qegħdin kollha fi stat tajjeb u li jsir ix-xogħol meħtieġ fl-iqsar żmien b’mod partikolari fuq ir-railings u s-slielem 

fil-bajjiet ta’ Triq San Ġeraldu u Triq San Franġisk, San Pawl il-Baħar, hekk kif jidher li hemm minnhom li 

għandhom xi ħsarat jew inkella tpoġġew f’sit differenti mis-soltu u b’hekk qed ikun diffiċli, speċjalment għall-

anzjani, biex jagħmlu użu minnhom? 

 

01/07/2022 

 

  ONOR. CLAYTON BARTOLO:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li x-xogħol kollu relatat ma’ railings tal-

baħar fil-lokalitajiet tal-Mellieħa u San Pawl il-Baħar tlesta kollu.  Infurmat illi saħansitra xi wħud minnhom 

saru ġodda sabiex jintużaw għal matul dan is-sajf. 

Saret spezzjoni f’dawn il-ġranet u ġie aċċertat li dawn kollha jinsabu fi stat tajjeb sabiex jintużaw mill-pubbliku. 

Ovvjament l-appell huwa li ma jsirx vandaliżmu fuq dawn ir-railings sabiex ikunu jistgħu jitgawdew fit-tul 

kemm jista’ jkun.  

 

Seduta  26  

06/07/2022 
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SAN PAWL IL-BAĦAR – XEMXIJA – MOLL TAL-VEĊĊJA 

 

2118. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA  staqsiet lill- Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali: 

B’referenza għar-risposta tal-mistoqsija parlamentari 1419, jista' l-Ministru jassigura li d-dawl kollu ta’ fuq il-

moll imsemmi fil-fatt ikun qed jixgħel fil-ħinijiet meħtieġa, speċjalment billejl, għaliex s’issa almenu tlieta mid-

dwal imsemmjia għadhom ma xegħlux, jew jekk inxtegħlu fil-fatt reġgħu nqatgħu ftit wara? 

 

01/07/2022 

 

  ONOR. OWEN BONNICI: Ninforma lill-Onor. Interpellant li ninsab infurmat mill-Kunsill Lokali ta’ San 

Pawl il-Baħar illi il-mollijiet u l-manutenzjoni marbuta magħhom ma jaqgħux taħt ir-responsabbiltà tal-Kunsill 

Lokali, però l-Kunsill xorta waħda qed jagħmel l-almu tiegħu biex id-dawl ta’ fuq il-moll jinxtgħel kollu. 

 

Seduta  26  

06/07/2022 

 

 


