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Il-Kamra tal-Periti u Vivendo
jistabilixxu allejanza ta’
kollaborazzjoni

Il-Kamra tal-Periti laħqet ftehim ta’ kollaborazzjoni mad-ditta Vivendo Group.
Il-Kamra hija sodisfatta illi l-Abbozz kien influenzat pożittivament mid-dokument ta’ proposti tagħha u lpreżentazzjoni li kien tat f’Marsu li għadda lill-Kumitat Tekniku mwaqqaf mill-Prim Ministru, evidenzjat millfat li ħafna mir-rakkomandazzjonijiet jidher li fil-prinċipju ġew milqugħha.
Fil-fatt fid-diskors tiegħu, l-Onorevoli Agius semma kważi l-prinċipji kollha fid-dokument tal-Kamra: A
Modern Building and Construction Regulation Framework for Malta. Dan kien mument ta’ sodisfazzjoni kbir
għal Kamra u għall-professjoni, li kienet approvat il-qafas tal-Kamra fi tliet Laqgħat Ġenerali konsekuttivi.
Il-Kamra ser tressaq żiedet għal dan l-Abboz maħsuba sabiex issir iktar enfasi fuq id-distinzjoni bejn irregolamenti tal-bini, li jkopru l-istandards ta’ diżinn li jaqgħu fir-responsabbiltà tal-periti u l-inġiniera, u rregolamenti tal-kostruzzjoni, li jkopru s-sigurtà, metodoloġija u proċessi ta’ kostruzzjoni li jaqgħu firresponsabbiltà tal-kuntratturi.
Din id-differenzazzjoni hija parti integrali mill-għaxar prinċipji fundamentali li fuqhom huwa mibni ddokument dwar il-qafas regolatorju u li fuqu kien hemm diġà qbil mal-Gvern fl-Ittra ta’ Impenn tat-2
t’Awwissu 2019. Il-Kamra tħares ‘il quddiem sabiex tikkolabora mal-Gvern mill-jiem li ġejjin sabiex tindirizza
dan biex b’hekk il-pajjiż ikun mogħni bl-aħjar leġislazzjoni possibli fis-snin li ġejjin: u dan fl-interess tassaħħa pubblika.

Huwa important li jiġi enfasizzat, iżda, illi l-approvazzjoni ta’ dan l-Abbozz jirrapreżenta l-ewwel minn ħafna
tappi matul il-vjaġġ li għad trid tgħaddi minnu sabiex timmodernizza ruħha u tilħaq standards Ewropej.
Is-suċċess ta’ dan il-vjaġġ ser jiddependi mill-kwalità tar-regolamenti u leġislazzjoni sussidjarja li ser isegwu
dan l-Att. Il-Kamra tawgura li dawn ir-regolamenti ikun iffukati fuq il-prevenzjoni ta’ inċidenti fl-interess tassaħħa pubblika, iktar milli sempliċement elenku ta’ responabbiltajiet sabiex jiġi stabbilit it-tort wara
incident. Għal din il-għan, il-professjoni hija ħerqana sabiex tara l-introduzzjoni ta’ sistemi kompeteni
bbażati fuq l-aħjar prattiċi internazzjonali li jikkonsistu fi proċessi ta’ kontroll u permessi tal-bini immirati
sabiex jipprevjenu l-inċidenti permezz ta’ checks-and-balances integrati, kif ukoll il-liċenzjar ta’ operaturi
mhux regolamentati.

Il-Kamra tal-Periti laħqet ftehim ta’ kollaborazzjoni mad-ditta Vivendo Group sa mit-8 ta’ Marzu 2021.

L-iffirmar ta’ dan il-ftehim jifforma parti minn direzzjoni strateġika ġdida varata tul dawn l-aħħar ġimgħat
mill-Kamra mmirata biex żżid il-valur lill-membri tal-Professjoni. Għal dan il-għan, il-Kamra qiegħda
tingħaqad ma’ sħab ewlenin fl-industrija tal-bini u kostruzzjoni bil-għan li flimkien jinħolqu riżorsi u
kapaċitajiet ġodda li bihom, il-Kamra tkun kapaċi twettaq b’mod aktar effettiv ir-rwol tagħha lejn il-membri
tagħha u l-partijiet kollha interessati.
Din il-kollaborazzjoni bejn Vivendo u l-Kamra tal-Periti hija konsolidazzjoni ta’ impenn b’saħħtu bejn iż-żewġ
partijijet. F’dan ir-rigward, il-marka tal-Vivendo ser tidher maġenb l-istemma tal-Kamra f’dawk l-inizjattivi
varji li ż-żewġ naħat se jeżegwixxu flimkien għall-ġid tal-iżvilupp tal-industrija tal-kostruzzjoni u l-ambjent
mibni f’pajjiżna. Permezz ta’ dan il-ftehim, id-ditta Vivendo qiegħda tippożizzjona lilha nnifisha fuq
quddiem fis-sostenn tagħha lejn il-Kamra u dak kollu li tahdem għalih din l-Organizzazjoni fil-qasam tasserjeta’ u professjonalita’ fl-industrija tal-kostruzzjoni. Bil-ħidma tagħha viċin il-Periti, il-Vivendo se tkompli
tikkreja spazji mill-isbaħ biex tarahom u tgħix fihom speċjalment f’ċertu speċjalitajiet ta’ tagħmir u irfinar
ta’ spazji ta’ uffiċini, lukandi u gyms tal-ogħla kalibru.
Vivendo se tibbenefika minn konnessjonijiet aktar mil-qrib u diretti mal-kommunita’ tal-Periti li jipprattikaw
f’pajjiżna. Bl-istess mod, il-Kamra u Vivendo kull sena, se jorganizzaw flimkien żewġ sessjonijet ta’ taħriġ
speċjalizzat għall-Periti u l-impjegati tagħhom fuq xejriet, prodotti u materjali innovattivi.
Għal dan il-għan, bħala parti minn dan il-ftehim ġdid, il-membri tal-Kamra se jkollhom aċċess esklussiv għal
webinars ta’ taħriġ indirizzati minn esperti ġejjin minn ditti barranin ewlenin fosthom -Vitra, Technogym,
Rockfon u Frezza li huma sħab esklussivi tal-Vivendo u li huma minn ta’ quddiem nett fejn jidħlu xejriet
ġodda ta’ disinn u soluzzjonijiet innovattivi fis-settur ta’ interior design fl-industrija tal-bini.
Il-B2B Development Manager ta’ Vivendo, Christine Gingell qalet li l-Grupp jemmen bis-sħiħ
f’kommunikazzjoni u relazzjonijiet mill-eqreb mal-Professjoni tal-Periti u li dan il-ftehim huwa msejjes fuq
din il-filosofija tal-kumpanija. “Aħna ħerqanin li naħdmu mill-qrib mal-Kamra tal-Periti u ninsabu kunfidenti
li din l-esperjenza se tirriżulta f’benefiċċji mill-aktar siewja sew għall-kumpanija kif ukoll għall-Periti. Ilkommunita’ tal-Periti minn dejjem kienet fil-qofol tax-xogħol tagħna. Bl-appoġġ tad-ditti sħab tagħna,
aħna bi ħsiebna nkomplu nsostnu x-xogħol tal-Periti Maltin biex huma jkunu jistgħu jeżegwixxu l-kunċetti
ta’ disinn tagħhom b’soluzzjonijet mill-aktar innovattivi u sostenibbli”.
Min-naħa tiegħu, il-President tal-Kamra tal-Periti, Andre Pizzuto kkummenta li l-Kamra għandha hija
sodisfatta ħafna b’din l-allejanza ġdida ma’ Vivendo . “Ninsabu kunfidenti dan il-ftehim ser iwitti t-triq għal
iktar innovazzjonijiet ġodda fil-Kamra li permezz tagħhom inkunu nistgħu nikkolaboraw ma’ kumpaniji serji
li, bħalna, għandhom filosofija u viżjoni ta’ professjonalità u standards ogħla fil-qasam tal-kostruzzjoni
f’pajjiżna. Meta aħna nkunu qed nikkolaboraw ma’ kumpaniji bħal dawn, inkunu qegħdin naħdmu lejn titjib
fil-kwalita’ tal-ħajja tal-poplu tagħna permezz ta’ ambjent mibni ifjen għall-Gżejjer Maltin.”

