
408. Il-Ministru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali l-Onor. Ian Borg 

Jipproponi: 

 

“1. Il-Gvern ta’ Malta ħareġ sejħa għas-sottomissjoni ta’ espressjonijiet ta’ interess għall-

konservazzjoni u l-immaniġġar ta’ art magħrufa bħala "il-Busbesija" fil-limiti tal-Mosta 

kif indikat b’burdura ħamra fuq il-Pjanta tal-Proprjetà bin-numru mija u ħamsa u għoxrin, 

sottolinja tnejn u tmenin sottolinja erbgħa (P.D. Nru 125_82_4). L-impriża konġunta 

Busbesija Group of Investors ippreżentat proposta f’dan ir-rigward, liema proposta ġiet 

segwita bis-sottomissjoni ta’ Talba għal Proposta (Request for Proposal - RFP) mill-istess 

Busbesija Group of Investors; 

 

2. Wara proċess ta’ evalwazzjoni, il-Gvern ta’ Malta identifika lil Busbesija Group of 

Investors bħala l-Proponent Ippreferut. B’riżultat ta’ dan, l-imsieħba fl-impriża konġunta 

stabbilixxew GP BORG BUSBESIJA LIMITED (C 85801) u dan skont il-ftehim ta’ 

impriża konġunta (Klawsola B tal-Artikolu 7 tal-Paġna 2 tal-imsemmi Ftehim ta’ Impriża 

Konġunta); 

 

3. Il-Gvern ta’ Malta u GP BORG BUSBESIJA LIMITED iffirmaw Memorandum ta’ Qbil 

(MtQ) fid-29 ta’ Marzu 2019, fejn fost patti oħrajn, il-partijiet qablu li l-Awtorità tal-

Artijiet għandha tipproponi mozzjoni għal riżoluzzjoni speċjali li għandha tinħareġ mill-

Kamra tad-Deputati għall-għoti b’titolu ta’ enfitewsi temporanja għal ħamsa u erbgħin (45) 

sena tas-sit li jikkonsisti f’art, imdawra b’ħajt, fejn jinsabu strutturi temporanji abbandunati 

li qabel kienu jservu bħala barrakki militari, inklużi l-ispazju tal-ajru u s-sottosol relattivi 

bid-drittijiet u l-appartenenzi kollha tiegħu, liema art hija ddenominata bħala “il-

Busbesija”, fil-limiti tal-Mosta, b’superfiċi totali ta’ madwar sitt eluf tmien mija u tmienja 

u disgħin metru kwadrat (6,898m²);  

 

4. Għandu jiġi ffirmat att ta’ għoti ta’ enfitewsi temporanja li permezz tiegħu l-Gvern ta’ 

Malta jittrasferixxi b’titolu ta’ enfitewsi temporanja għal perjodu ta’ ħamsa u erbgħin (45) 

sena lil GP BORG BUSBESIJA LIMITED (C 85801), is-sit li jikkonsisti f’art, imdawwar 

b’ħajt, fejn jinsabu strutturi temporanji abbandunati li qabel kienu jservu bħala barrakki 

militari, inklużi l-ispazju tal-ajru u s-sottosol relattivi bid-drittijiet u l-appartenenzi kollha 

tiegħu, liema art hija ddenominata bħala “il-Busbesija”, fil-limiti tal-Mosta, b’superfiċi 

totali ta’ madwar sitt eluf tmien mija u tmienja u disgħin metru kwadrat (6,898 m²); u dan 

għall-kunsiderazzjoni taċ-ċens annwali temporanju ta’ wieħed u tletin elf Euro (EUR 

31,000) li għandu jiġi rivedut ‘il fuq wara l-iskadenza ta’ perjodu ta’ ħames (5) snin mid-

data tal-ħruġ ta’ Ċertifikat ta’ Tlestija mill-Perit fir-rigward tal-Proprjetà, jew fi żmien 

sentejn mill-ħruġ tal-permessi relattivi tal-Awtorità tal-Ippjanar (PA), skont liema jseħħ l-

ewwel, u skont ir-rata uffiċjali tal-inflazzjoni li għandha tittieħed bħala r-rata uffiċjali tal-

inflazzjoni ppubblikata fir-rigward tas-sena li tiġi immedjatament qabel is-sena meta ċ-

ċens ikollu jiżdied, u minn hemm ‘il quddiem, mal-iskadenza ta’ kull perjodu sussegwenti 

ta’ ħames snin, bl-imsemmija rata ta’ inflazzjoni fuq iċ-ċens pro tempore pagabbli kull 

sena skont dan l-att matul il-perjodu ta’ ħames snin immedjatament preċedenti; 

 

5. Il-proprjetà li għandha tingħata b’titolu ta’ enfitewsi temporanja hija mmarkata 

b’burdura ħamra fuq il-pjanta indikata bħala P.D. Nru 125_82_4. 

 

6. Iċ-ċenswalist għandu jkollu l-jedd li jgawdi u jagħmel użu sħiħ mill-Proprjetà unikament 

għall-iżvilupp, ir-restawr u t-tisbiħ tal-proprjetà u għal dar tal-irtiri u/jew akkomodazzjoni 

relatata mat-turiżmu, inkluż l-użu xieraq, il-manutenzjoni u l-konservazzjoni tal-art 



agrikola murija fuq P.D. Nru 125_82_4, filwaqt li jitqies l-impatt ambjentali u l-

istabbiliment ta’ faċilitajiet anċillari. 

 

7. Skont is-sottoklawżola “c” tal-Artiklu wieħed u tletin (31[c]) tal-Att dwar l-Artijiet tal-

Gvern, Kapitlu 573 tal-Liġijiet ta’ Malta, art li jew tappartjeni għall-Gvern jew li tkun taħt 

il-pussess, miżmuma jew amministrata mill-Gvern, tista’ tiġi trasferita bis-saħħa ta’ 

riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati li tkun fis-seħħ fil-ħin tat-trasferiment; 

 

8. U peress li huwa xieraq li t-trasferiment imsemmi hawn fuq isir f’konformità mar-

riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati; 

 

Għal dawn ir-raġunijiet, qiegħed jiġi deċiż li l-proprjetà, kif deskritta aħjar fl-abbozz ta’ 

att intavolat quddiem il-Kamra tad-Deputati, għandha tingħata b’titolu ta’ enfitewsi 

temporanja għal perjodu ta’ ħamsa u erbgħin (45) sena, skont dawk it-termini u l-

kundizzjonijiet stipulati fl-imsemmi abbozz tal-att.”. 
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