
82. Il-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u Kostruzzjoni, l-Onor. Charles Buhagiar 

ippropona:-  

  

Illi l-Kamra tapprova r-Riżoluzzjoni li ġejja liema Riżoluzzjoni tikkonsisti f'dokumenti annessi 

"A", "B", "C", "D", "E" u "F".  

 

 

13.01.1997 

  

  



 

 

Dokument "A"  

  

Billi l-Gvern huwa tal-fehma illi għandhom jintlaqgħu t-talbiet li għandu mingħand Hal Ferh 

Company Limited, l-Assoċjazzjoni ta' l-iScouts u l-Partit Laburista sabiex jiġu ttrasferiti lilhom 

il-porzjonijiet ta' art murijin delineati bil-kuluri blu, aħdar u aħmar rispettivament, fil-pjanta li 

qed tiġi hawn annessa ma' din ir-Riżoluzzjoni tal-Kamra tar-Rappreżentanti, li jinsabu 

filkuntradi magħrufin bħala "In-Naħħalija" u "Il-Kamp ta' Għajn Tuffieħa", fil-limiti ta' Għajn 

Tuffieħa, tal-kejl ta' circa mija u ħamsin elf u tlieta u tmenin metri kwadri (150083m²) circa 

ħamsa u sittin elf sitt mija u ħamsa u tletin metri kwadri (65635m²) u circa għoxrin elf u tlieta 

u tmenin metri kwadri (20083m²) rispettivament, kif ukoll kwalunkwe benefikati li jinsabu 

mibnija fuq l-istess porzjonijiet ta' art, b'mod illi jirrikonoxxi l-qbil li sar bejn l-istess partijiet 

dwar talbiet konflinġenti tagħhom fuq l-istess inħawi u li ilhom weqfin diversi snin, b'mod illi 

jissodisfa l-ħtiġijiet tal-partijiet kollha kkonċernati u fl-inkwadru tal-politika tal-Gvern illi jgħin 

lill-għaqdiet volontarji kif ukoll l-investiment turistiku;  

  

Billi hija x-xewqa tal-Gvern Laburista li l-partijiet kollha indikati jħossuhom verament  

responsabbli tal-proprjetajiet fdati f'idejhom u jkunu jistgħu jinvestu u jesegwixxu l-inizzjattivi 

u l-programmi tagħhom;  

  

Billi biex dawn l-inizjattivi u programmi tal-partijiet indikati jiġu rrealizzati jenħtieġ li jiġu 

ttrasferiti lilhom l-artijiet fuq imsemmija, b'mod illi jista' jibda l-investiment mitlub;  

  

Billi l-Gvern jikkonsidra attivament li jagħti l-porzjonijiet ta' art fuq indikati kif spjegat 

lillpartijiet ikkonċernati;  

  

GĦALDAQSTANT IL-MINISTRU GĦAX-XOGĦLIJIET PUBBLIĊI U 

KOSTRUZZJONI JIPPROPONI DIN IR-RIŻOLUZZJONI LILL-KAMRA TAD-

DEPUTATI:-  

  

Billi hija l-politika tal-Gvern li jippromwovi l-investiment, programmi u inizjattivi proposti 

mill-Hal Ferh Company Limited, l-Assoċjazzjoni ta' l-iScouts, u l-Partit Laburista u biex isir 

ftehim aċċettabli għall-partijiet kollha kkonċernati rigwardanti talbiet konflinġenti għall-istess 

inħawi li ilhom weqfin diversi snin mingħajr l-ebda indikazzjoni ta' soluzzjoni, il-Gvern 

tarRepubblika ta' Malta beħsiebu jgħaddi b'titolu ta' ċens temporanju għall-perjodu ta' disgħa u 

erbgħin (49) sena f'kull każ, il-porzjonijiet ta' art murijin delineati bil-kuluri blu, aħdar u aħmar 

rispettivament, fil-pjanta li qed tiġi hawn annessa ma' din ir-Riżoluzzjoni tal-Kamra tar- 

Rappreżentanti, li jinsabu fil-kuntradi magħrufa bħala "In-Naħħalija" u "Il-Kamp ta' Għajn 

Tuffieħa" fil-limiti ta' Għajn Tuffieħa, tal-kejl ta' circa mija u ħamsin elf u tlieta u tmenin metri 

kwadri (150083m²), circa ħamsa u sittin elf sitt mija u ħamsa u tletin metri kwadri (65635m²) 

u circa għoxrin elf u tlieta u tmenin metri kwadri (20083m²) rispettivament, kif ukoll 

kwalunkwe benefikati li jinsabu mibnijin fuq l-istess porzjonijiet ta' art biċ-ċens u taħt ilpattijiet 

u l-kondizzjonijiet elenkati aktar 'l isfel;  

  



U billi huwa maħsub fil-paragrafu (c) tas-subartikolu wieħed (1) ta' l-artikolu tlieta (3) ta' l-Att 

ta' l-1976 dwar it-Trasferiment ta' l-Artijiet tal-Gvern, li artijiet u proprjetajiet jistgħu jiġu 

trasferiti mill-Gvern "skond riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati li sseħħ fil-ħin 

tattrasferiment";  

  

U billi huwa xieraq li t-trasferiment fuq imsemmi jsir b'din il-manjiera;  

  

Għalhekk huwa b'dan riżolut li l-porzjonijiet ta' art u l-benefikati kostruwiti fuqhom deskritti 

hawn fuq jgħaddu lill-Ministeru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u Kostruzzjoni biex jiġu ttrasferiti 

immedjatament lill-partijiet imsemmija b'titolu ta' enfitewsi temporanja għall-perjodu ta' 

disgħa u erbgħin (49) sena b'effett mid-data ta' l-att, għall-iskop u skond il-pattijiet u 

lkondizzjonijiet hawn taħt indikati:-  

  

Fil-każ ta' Ħal Ferħ Company Limited:-  

  

(1) Versu ċ-ċens annwu u temporanju ta' għoxrin elf liri Maltin (Lm20,000) fis-sena, 

rivedibbli għeluq kull ħames (5) snin bir-rata ta' għaxra fil-mija (10%) fuq l-aħħar ċens 

applikabbli meta ssir ir-reviżjoni. L-imsemmi ċens jitħallas kull sena bil-quddiem.  

  

(2) Għeluq il-perjodu oriġinali ta' disgħa u erbgħin (49) sena, dan jista' jiġi mġedded 

millGvern favur l-istess Ħal Ferh Company Limited għal perjodu ieħor ta' l-istess durata 

oriġinali.  

  

(3) F'każ ta' ksur ta' xi waħda mill-kondizzjonijet tal-ftehim mill-Hal Ferh Company 

Limited, it-titolu legali ta' l-istess proprjeta' għandha tiġi rritornata lura lill-Gvern.  

  

(4) Il-manutenzjoni u tiswija ta' l-istess proprjeta' għandha tkun kompletament a karigu 

talHal Ferh Company Limited, kemm jekk ta' natura ordinarja kif ukoll jekk ta' natura 

straordinarja u l-istess kumpanija hija fid-dmir li żżomm l-istess proprjeta' fi stat ta' tiswija u 

manutenzjoni tajba.  

  

(5) L-imsemmija proprjeta' tintuża biss għall-iskop ta' żvilupp ta' villaġġ turistiku 

blamenitajiet kollha neċessarji. Għal dan l-għan l-imsemmija kumpanija tintrabat li fi żmien 

ħames (5) snin mill-kuntratt tikkostruwixxi benefikati tal-valur ta' mhux anqas minn miljun liri 

Maltin (Lm1,000,000) fuq l-istess proprjeta'. F'każ tat-terminazzjoni ta' l-enfitewsi kwalunkwe 

benefikati u/jew miljoramenti magħmulin fuq l-istess proprjeta' jgħaddu ipso facto lill-Gvern, 

mingħajr l-ebda dritt tal-kumpannija għall-kumpens.  

  

(6) Il-kumpannija ma tistax tissulloka, iċċedi jew tidħol fi sħubija dwar it-tmexxija 

talproprjeta' in kwestjoni jew ta' xi parti minnha mingħajr l-approvazzjoni tal-Kamra 

tarRappreżentanti.  

  

(7) Il-kumpannija għandha tagħmel  polza tas-sigurta' dwar riskji għal terzi persuni jew 

kontra ħsarat fil-proprjeta' ttrasferita.  

  



 

(8) L-imsemmija kumpannija tobbliga ruħha illi tikkostruwixxi blokk għall-użu bħala 

youth hostel addattat għal mhux anqas minn 50 persuna fuq il-proprjeta' in kwestjoni jew fi 

proprjeta' oħra fi qbil mas-Segretarjat Parlamentari għaż-Żgħażagħ, Sport, Kultura u Arti għall-

użu esklussiv u mingħajr ħlas ta' gruppi ta' żgħażagħ u għaqdiet volontarji kif approvati mill-

istess Segretarjat Parlamentari.  Oltre dan il-kumpannija tintrabat li tipprovdi akkomodazzjoni 

u catering services ulterjuri għal mhux anqas minn mitt (100) persuna fil-Hal Ferh Tourist 

Complex jew f'post ieħor bi qbil bejn l-istess partijiet, b'rata sussidjata, għall-perjodu ta' mhux 

iktar minn ħmistax (15)-il ġurnata bejn il-ħmistax (15) ta' Awissu u l-ħmistax (15) ta' Settembru 

ta' kull sena.  

  

Fil-każ tal-Assoċjazzjoni tal-iScouts:-  

  

(1) Versu ċ-ċens annwu u temporanju ta' elfejn liri Maltin fis-sena (Lm2,000) sa l-aħħar 

tassena elf disa' mija u tmienja u disgħin (1998) liema tiġi l-aħħar, iċ-ċens ta' tlett elef u ħames 

mitt liri Maltin (Lm3,500) għas-sena elf disa' mija u disgħa u disgħin (1999) u s-somma ta' 

ħamest elef u tmien mitt liri Maltin (Lm5,800) għas-sena elfejn (2000) u għall-ħames snin 

sussegwenti, liema ċens aħħari huwa rivedibbli għeluq kull ħames (5) snin bir-rata ta' għaxra 

fil-mija (10%) fuq l-aħħar ċens applikabbli meta ssir ir-reviżjoni. L-imsemmi ċens jitħallas kull 

sena bil-quddiem.  

  

(2) Għeluq il-perjodu oriġinali ta' disgħa u erbgħin (49) sena, dan jista'  jiġi mġedded 

millGvern favur l-istess Assoċjazzjoni ta' l-iScouts għal perjodu ieħor ta' l-istess durata 

oriġinali.  

  

(3) F'każ ta' ksur ta' xi waħda mill-kondizzjonijiet tal-ftehim mill-Assoċjazzjoni ta' l-

iScouts, it-titolu legali ta' l-istess proprjeta' għandha tiġi rritornata lura lill-Gvern.  

  

(4) Il-manutenzjoni u tiswija ta' l-istess proprjeta' għandha tkun kompletament a karigu ta' 

lAssoċjazzjoni ta' l-iScouts, kemm jekk ta' natura ordinarja kif ukoll jekk ta' natura 

straordinarja, u l-istess Assoċjazzjoni hija fid-dmir illi żżomm l-istess proprjeta' fi stat ta' 

tiswija u manutenzjoni tajba.  

  

(5) L-imsemmija proprjeta' tintuża biss bħala camping site ta' livell internazzjonali 

għażżgħażagħ u scouts mhux biss lokali iżda anke esteri. Dan is-sit ikun jista' jinkorpora fih 

bini amministrattiv, catering facilities u servizzi oħrajn relattivi għal camping site basta dawn 

ma jbiddlux l-iskop prinċipali li għalih qed jiġi ttrasferit is-sit in kwestjoni.  

  

(6) Il-parti mill-istess proprjeta' ndikata bil-kulur isfar tkun tista' tintuża mill-pubbliku in 

ġenerali kontra ħlas moderat miftiehem minn qabel mas-Segretarjat Parlamentari għaż- 

Żgħażagħ, Sport, Kultura u Arti.  Il-Gvern permezz tas-Segretarjat Parlamentari għażŻgħażagħ, 

Sport, Kultura u Arti jkun jista' joffri dawn il-faċilitajiet b'xejn lill-għaqdiet tażżgħażagħ 

filantropiċi rikonoxxuti mill-Gvern, bi pre-avviż minn qabel ta' mhux anqas minn sitt (6) 

ġimgħat.  

  



(7) L-Assoċjazzjoni ta' l-iScouts tintrabat li sa l-aħħar tas-sena elfejn (2000) tinvesti 

flimsemmija proprjeta' ttrasferita lilha mhux inqas minn ħamsin elf liri Maltin (Lm50,000) 

bħala benefikati ossia miljoramenti.  F'każ tat-terminazzjoni ta' l-enfitewsi kwalunkwe 

benefikati u/jew miljoramenti magħmulin fuq l-istess proprjeta' jgħaddu ipso facto lill-Gvern, 

mingħajr lebda dritt ta' l-Assoċjazzjoni ta' l-iScouts għall-kumpens.  

  

(8) L-Assoċjazzjoni ta' l-iScouts ma tistax tissulloka, iċċedi jew tidħol fi sħubija dwar 

ittmexxija tal-proprjeta' in kwestjoni jew ta' xi parti  minnha (ħlief għal xi faċilitajiet ta'  bar 

jew catering u servizzi oħrajn, basta ma tinbidilx in-natura prinċipali tas-sit) mingħajr 

lapprovazzjoni tal-Kamra tar-Rappreżentanti.  

  

(9) l-Assoċjazzjoni ta' l-iScouts għandha tagħmel polza tas-sigurta' dwar riskji għal terzi 

persuni jew kontra ħsarat fil-proprjeta' ttrasferita.  

  

(10) L-Assoċjazzjoni ta' l-iScouts tintrabat illi timpjega fuq bażi full time warden residenti 

fuq l-istess sit li jħares l-istess  camping site.  

  

(11) L-Assoċjazzjoni ta' l-iScouts tintrabat illi żżomm fl-istess sit il Mediterranean Scouts 

Jamboree fis-sena elfejn (2000) li għaliha għandhom jattendu mhux anqas minn tlett elef 

(3000) scouts.  

  

(12) L-Assoċjazzjoni ta' l-iScouts tagħti d-dritt u l-possibbilta' lid-Dipartiment tal-

Edukazzjoni u lis-Segretarjat Parlamentari għaż-Żgħażagħ, Sport, Kultura u Arti li jorganizza 

attivitajiet fl-istess camping site kontra ħlas li jkopri biss l-ispejjeż involuti ossia at cost price.  

  

(13) Il-Gvern jintrabat li permezz tal-Ministeru tax-Xogħlijiet u Kostruzzjoni u l-Ministeri 

responsabbli mill-Agrikoltura u mill-Ambjent jagħmel il-landscaping (inkluż il-landfil 

meħtieġ), kif ukoll fencing jew boundary wall tal-ġebel jew enclosure bis-siġar spejjeż 

talGvern.  

  

(14) Issir triq ta' madwar għoxrin (20) pied wisa' fuq din il-proprjeta' it-tul ta' fejn din tmiss 

mal-proprjeta' li se tiġi ttrasferita lill-Partit Laburista, li tagħti għall-art li se tiġi ttrasferita 

lillHal Ferh Company Limited għall-użu tal-pubbliku in ġenerali.  

  

Lill-Partit Laburista:-  

  

(1) Versu ċ-ċens annwu u temporanju ta' elfejn liri Maltin fis-sena (Lm2,000) sa l-aħħar 

tassena elf disa' mija u tmienja u disgħin (1998) liema tiġi l-aħħar, iċ-ċens ta' tlett elef liri 

Maltin (Lm3,000) għas-sena elf disa' mija u disgħa u disgħin (1999) u s-somma ta' tlett elef u 

sitt mitt liri Maltin (Lm3,600) għas-sena elfejn (2000) u għas-sentejn sussegwenti, liema ċens 

aħħari huwa rivedibbli għeluq kull  ħames (5) snin sussegwenti bir-rata ta' għaxra fil-mija 

(10%) fuq l-aħħar ċens applikabbli meta ssir ir-reviżjoni. L-imsemmi ċens jitħallas kull sena 

bil-quddiem.  

  



 

(2) Għeluq il-perjodu oriġinali ta' disgħa u erbgħin (49) sena, dan jista' jiġi mġedded 

millGvern favur l-istess Partit Laburista għal perjodu ieħor ta' l-istess durata oriġinali.  

  

(3) F'każ ta' ksur ta' xi waħda mill-kondizzjonijiet tal-ftehim mill-Partit Laburista, it-titolu 

legali ta' l-istess proprjeta' għandha tiġi rritornata lura lill-Gvern.  

  

(4) Il-manutenzjoni u tiswija ta' l-istess proprjeta' għandha  tkun kompletament a karigu 

talPartit Laburista, kemm jekk tkun ta' natura ordinarja kif ukoll jekk ta' natura straordinarja u 

lPartit Laburista huwa fid-dmir li jżomm l-istess proprjeta' fi stat ta' tiswija u manutenzjoni 

tajba.  

  

(5) L-imsemmija proprjeta' tintuża biss bħala centru edukattiv u hostel. Dan is-sit ikun jista' 

jinkorpora fih bini amministrattiv, catering facilities u servizzi oħrajn relattivi għal dan l-iskop, 

basta dawn ma jbiddlux l-iskop prinċipali li għalih qed jiġi ttrasferit is-sit in kwestjoni.  

  

(6) Il-Partit Laburista jintrabat illi jinvesti mhux inqas minn ħamsin elf liri Maltin 

(Lm50,000) bħala benefikati ossia miljoramenti fil-propjeta' ttrasferita lilu fi żmien ħames (5) 

mid-data tattrasferiment. F'każ tat-terminazzjoni ta' l-enfitewsi kwalunkwe benefikati u/jew 

miljoramenti magħmulin fuq l-istess proprjeta' jgħaddu ipso facto lill-Gvern, mingħajr l-ebda 

dritt tal-Partit Laburista għall-kumpens.  

  

(7) Il-Partit Laburista ma jistax jissulloka, iċedi jew jidħol fi sħubija dwar it-tmexxija 

talproprjeta' in kwestjoni jew ta' xi parti minnha (ħlief għal xi faċilitajiet ta' bar jew catering u 

servizzi oħrajn, basta ma tinbidilx in-natura prinċipali tas-sit), mingħajr l-approvazzjoni 

talKamra tar-Rappreżentanti.   

  

(8) Il-Partit Laburista għandu jagħmel polza tas-sigurta' dwar riskji għal terzi persuni jew 

kontra ħsarat fil-proprjetà ttrasferita.  

  

 





 

Dokument "B"  

 

Il-Ministru Tax-Xogħlijiet Pubbliċi U Kostruzzjoni Jipproponi Din Ir-Riżoluzzjoni: 

  

Billi l-Gvern ta' Malta bi ħsiebu jagħti b'ċens proprjeta' fil-Pieta' lis-Soċjeta' tad-Duttrina 

Nisranija (M.U.S.E.U.M.), Sezzjoni Femminili deskritta aħjar fl-Abbozz ta' Ftehim imqiegħed 

fuq il-Mejda tal-Kamra, għaż-żmien, bil-kera u taħt il-kundizzjonijiet li jinsabu fl-istess 

abbozz;  

  

U billi huwa maħsub fil-paragrafu (c) tas-subartiklu (1) ta' l-artiklu 3 ta' l-Att ta' 1976 dwar 

itTrasferiment ta' Artijiet tal-Gvern li art li tkun proprjeta' tal-Gvern jew amministrata minnu 

tista' tiġi trasferita "skond riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati li tkun fis-seħħ fil-ħin 

tat-trasferiment";  

  

U billi huwa xieraq li t-trasferiment fuq imsemmi jsir skond riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra 

tad-Deputati;  

  

Għalhekk huwa b'dan riżolut li l-proprjeta' fil-Pieta' tiġi mogħtija lill-imsemmija Soċjeta' 

tadDuttrina Nisranija għaż-żmien, għall-iskop u skond il-pattijiet u kundizzjonijiet imsemmija 

fl-abbozz li jinsab imqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra.  

  

  

















 

Dokument "C"  

 

Il-Ministru tax-Xogħolijiet Pubbliċi u Kostruzzjoni jipproponi din ir-Riżoluzzjoni: 

  

Billi l-Gvern ta' Malta bi ħsiebu jagħti lis-Salesjani ta' Don Bosco l-użu ta' l-Iskola ta' "Saint  

Patrick's" f'tas-Sliema, kif deskritti aħjar fl-Abbozz ta' Ftehim imqiegħed fuq il-Mejda tal- 

Kamra, taħt il-kundizzjonijiet li jinsabu fl-istess Abbozz;  

  

U billi huwa maħsub fil-paragrafu (c) tas-subartiklu (1) ta' l-artiklu 3 ta' l-Att ta' 1976 dwar 

itTrasferiment ta' Artijiet tal-Gvern li art li tkun proprjeta' tal-Gvern jew amministrata minnu 

tista' tiġi trasferita "skond riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati li tkun fis-seħħ fil-ħin 

tat-trasferiment";  

  

U billi huwa xieraq li t-trasferiment fuq imsemmi jsir skond riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra 

tad-Deputati;  

  

Għalhekk huwa b'dan riżolut li l-iskola ta' "Saint Patrick's" t'tas-Sliema tista' tiġi mogħtija 

lillimsemmija Salesjani għaż-żmien, għall-iskop u skond il-pattijiet u kundizzjonijiet 

imsemmija fl-abbozz li jinsab imqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra.  

  

  

 













 

Dokument "D"  

 

Il-Ministru tax-Xogħolijiet Pubbliċi u Kostruzzjoni jipproponi din ir-Riżoluzzjoni: 

  

 

Billi b'riżoluzzjoni tas-Seduta Numru 186 tas-7 ta' Awissu 1979 il-Kamra tad-Deputati 

approvat it-Trasferiment b'ċens perpetwu ta' bini u art f'Saint Andrews, San Ġiljan;  

  

U billi ċ-ċenswalist preżenti talab li jitrasferixxi parti miċ-ċens jew iċ-ċens kollu bilkondizzjoni 

li l-Gvern jirrinunzja għad-dritt li għandu għax-xoljiment ta' l-għotja enfitewtika minħabba 

nuqqas ta' ħlas ta' ċens u dan biss għal dak iċ-ċens dovut sad-data ta' dan ittrasferiment, jew 

trasferimenti hekk kif jirriżulta aħjar mill-abbozz ta' kuntratt imqiegħed fuq il-Mejda tal-

Kamra;  

  

U billi huwa xieraq li l-ftehim bejn il-gvern u ċ-ċenswalist f'dan ir-rigward isir wara 

riżoluzzjoni tal-Kamra tad-Deputati;  

  

Għalhekk huwa b'dan riżolut li l-gvern jidħol fil-ftehim maċ-ċenswalist skond il-pattijiet u 

lkundizzjonijiet msemmija fl-abbozz tal-kuntratt li jinsab imqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra.  

  

  

   

  

 







 

Dokument "E"  

 

Il-Ministru tad-Djar jipproponi din ir-Riżoluzzjoni: 

  

 

Billi l-Gvern tar-Repubblika ta' Malta bi ħsiebu jagħti b'ċens lil Saint Michael Foundation, siti 

biex tibni skola f'Tar-Rumana u Ta' Ġnien Ġebel f'tal-Balal l/o B'Kara u Saint Andrews, 

deskritti aħjar fl-Abbozz ta' Ftehim imqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra, għaż-żmien, biċ-ċens u 

taħt il-kundizzjonijiet li jinsabu fl-istess abbozz;  

  

U billi huwa maħsub fil-paragrafu (c) tas-subartiklu (1) ta' l-artiklu 3 ta' l-Att dwar 

ittrasferiment ta' Artijiet tal-Gvern Kap. 268, liema art li tkun proprjeta' tal-Gvern jew 

amministrata minnu tista' tiġi trasferita "skond riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati li 

tkun fis-seħħ fil-ħin tat-trasferiment";  

  

U billi huwa xieraq li t-trasferiment fuq imsemmi jsir skond riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra 

tad-Deputati;  

  

Għalhekk huwa b'dan riżolut li s-siti f'Tar-Rumana u Ta' Ġnien Ġebel f'tal-Balal fil-limiti ta' 

B'Kara u Saint Andrews jingħata lill-imsemmija Saint Michael Foundation b'enfitewsi 

għażżmien, għall-iskop u skond il-pattijiet u kundizzjonijiet imsemmija fl-abbozz ta' kuntratt 

li jinsab imqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra.   

   

  

 













 

Dokument "F"  

 

Billi l-Gvern u l-Kunsill Malti għall-Isport huma tal-fehma illi l-artijiet u l-proprjetajiet li 

jinsabu diskretament immexxija tajjeb mill-għaqdiet sportivi Nazzjonali u mill-clubs tagħhom, 

dawn għandhom jingħataw titolu legali fuq l-istess artijiet u proprjetajiet li jagħmlu użu 

minnhom;  

  

Billi l-Gvern Laburista wera kemm-il darba r-rieda tiegħu li jgħin lill-għaqdiet sportivi 

f'pajjiżna, mhux biss bil-kliem iżda bil-fatti, filwaqt illi jirrispetta l-awtonomija u l-identita' ta' 

l-istess għaqdiet sportivi;  

  

Billi l-Gvern iħoss illi għandu jirrikonoxxi r-rwol soċjali siewi li qegħdin jaqdu l-għaqdiet 

sportivi fil-gżejjer tagħna, immexxija tista' tgħid kważi kollha minn voluntiera li jagħtu kważi 

l-ħin ħieles tagħhom kollu biex jorganizzaw l-isport għaċ-ċittadini ta' pajjiżna;  

  

Billi hija x-xewqa tal-Gvern Laburista illi l-għaqdiet sportivi jħossuhom verament responsabbli 

tal-premises tagħhom li jkunu fdati f'idejhom, dawn ma jistgħux jibqgħu ma jħallsu xejn ta' 

lużu tagħhom sakemm jinqala' l-bżonn tal-manutenzjoni u fl-istess waqt jibqgħu bla drittijiet u 

responsabbiltajiet fuq l-istess artijiet jew proprjetajiet;  

  

Billi biex l-għaqdiet sportivi jkunu jistgħu jinvestu, jsebbħu u jtejbu l-faċilitajiet sportivi li 

jagħmlu użu minnhom għall-prattika aħjar ta' l-isport f'pajjiżna, jekk sal-lum dawn ikunu 

jixtiequ jisselfu mill-banek jew l-istituzzjonijiet finanzjarji f'pajjiżna, huma ma jistgħux joffru 

l-faċilitajiet sportivi, artijiet u/jew proprjetajiet ġestiti minnhom bħala garanzija għal dan isself, 

u peress illi dan qed iżomm lura l-iżvilupp ta' l-infrastruttura sportiva f'pajjiżna u joħloq 

diffikultajiet kbar lill-istess għaqdiet sportivi għax ma jkollhom l-ebda titolu fuq l-istess 

infrastruttura;  

  

Billi l-piż finanzjarju ta' l-għaqdiet sportivi u l-clubs hija kbira ħafna, l-ammont ta' ħlas bħala 

ċens li l-Gvern għandu jitlob mingħand l-istess m'għandhiex tkun tali li nkomplu nżidu l-piż 

finanzjarju fuqhom b'mod li ma jifilħux għalih.  Għaldaqstant il-parametri li għandhom 

jiggwidaw il-Gvern fl-iffissar taċ-ċens jew kera għandhom ikunu l-valur soċjali, l-investiment 

li sar, u l-valur ta' l-istess artijiet jew proprjetajiet;  

  

Billi l-Gvern jixtieq li jitwaqqaf fond speċjali msejjaħ "Sports Fund" mid-dħul li jkollu minnn 

dawn iċ-ċnus jew kirjiet li jkun amministrat mill-Kunsill Malti għall-Isport għall-għajnuna 

lillistess qasam sportiv;  

  



Billi l-Gvern jikkunsidra attivament li jagħti l-faċilitajiet sportivi lil dawk l-Għaqdiet u clubs 

sportivi li jitolbu għalihom u jinsab ippreparat illi jagħmel l-istess fl-oqsma sportivi kollha;  

  

GĦALDAQSTANT IL-MINISTRU GĦAX-XOGĦLIJIET PUBBLIĊI U KOSTRUZZJONI 

JIPPROPONI DIN IR-RIŻOLUZZJONI LILL-KAMRA TAD-DEPUTATI:-  

  

Billi hija l-politika tal-Gvern li jippromwovi l-isport fuq kull livell u li jgħin lill-għaqdiet u 

lclubs sportivi, il-Gvern tar-Repubblika ta' Malta beħsiebu jgħaddi b'titolu ta' ċens temporanju 

l-artijiet ossia l-proprjetajiet deskritti fl-abbozzi ta' ftehim relattivi li qed jitqiegħdu fuq ilMejda 

tal-Kamra, għall-perjodu u biċ-ċens u taħt il-kondizzjonijiet li jinsabu fl-istess abbozzi 

mqiegħda fuq il-Mejda tal-Kamra;  

  

U billi huwa maħsub fil-paragrafu C tas-subartikolu (1) ta' l-artikolu (3) ta' l-Att ta' l-1976 dwar 

it-Trasferiment ta' l-Artijiet tal-Gvern, li artijiet u proprjetajiet jistgħu jiġu trasferiti mill-Gvern  

"skond riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati li sseħħ fil-ħin tat-trasferiment";  

  

U billi huwa xieraq li t-trasferiment fuq imsemmi jsir b'din il-manjiera;  

  

Għalhekk huwa b'dan riżolut illi l-artijiet/proprjetajiet li jinsabu:-  

  

(1) fi Triq iż-Żonqor, Marsascala (Marsascala Sports Club - WP)  

(2) fil-Ponta tal-Qrejten, Marsaxlokk (Marsaxlokk Aquatic Sports Club - WP)  

(3) fi Triq il-Kbira, San Ġiljan (Neptunes Waterpolo & Swimming Club - WP)  

(4) fi Triq George Borg Olivier, San Ġiljan (San Ġiljan Aquatic Sports Club - WP)  

(5) fi Triq Stella Maris, San Pawl il-Baħar (Barracudas Sports Club - WP)  

(6) f'Xatt il-Lancia, Triq S. Geraldu San Pawl il-Baħar (Sirens Aquatic Sports Club - WP)  

(7) Taħt il-Fortizza, Sliema (Sliema Aquatic Sports CLub - WP)  

(8) fi Triq it-Torri, Sliema (Exiles Sports CLub - WP)  

(9) fi Triq ix-Xatt ta' Ta' Xbiex, Ta' Xbiex (Ta' Xbiex Aquatic Sports Club - WP)  

(10) L-Istadium Nazzjonali, it-Training Grounds u l-Art aġġunta u pproponuta mill-

Awtorita' ta' l-Ippjanar lkoll f'Ta' Qali (Malta Football Association - F);  

(11) Il-grawnd, training grounds bl-estensjoni u l-Kumpless Sportiv f'Kordin (Assoċjazzjoni 

Sportiva Hibernians)  

(12) fi Triq Carmelo Bugeja, Dingli, grawnd tal-futbol u dressing rooms (Dingli Swallows  



F.C.)  

(13) fi Triq it-Trunċiera, Marsaxlokk, grawnd tal-futbol u dressing rooms (Marsaxlokk F.C)  

(14) fi Triq Vincenzo Ciappara, Mellieħa, grawnd tal-futbol u dressing rooms (Mellieħa 

Sports Club)  

(15) fi Triq Manwella, Mosta, grawnd tal-futbol u grawnd five-a-side u dressing rooms 

(Mosta  

F.C.)  

(16) fi Triq Joe Gasan, Pieta', grawnd tal-futbol u clubhouse (Pieta' Hotspurs F.C.)  

(17) f'St.Andrews Road, u zona viċin, St. Andrews grawnd tal-futbol, zewġ grounds five-

aside, clubhouse u gymnasium (Luxol Sports Club)  

(18) f'Dawret it-Torri Sta. Lucia, Sta. Lucija, Grawnd tal-futbol, clubhouse u dressing rooms 

(Sta. Lucia F.C.)  

(19) fi Triq il-Wileġ, San Pawl il-Baħar, Grawnd tal-futbol u dressing rooms (Sirens F.C.)  

(20) f'limiti ta' Wied Hesri, il-grawnd tas-Siġġiewi (Siggiewi F.C.)  

(21) fi Triq S. Franġisk, Tarxien, Grawnd tal-futbol u club (Tarxien R.F.C.)  

(22) Tal-Fortini f'San Dwardu fil-Birgu (Vittoriosa Stars F.C.)  

(23) Grawnd ta' St.Patricks - barra s-Swar - Zabbar (St. Patricks F.C.)  

(24) Grawnd f'Valletta Road, Zurrieq (Zurrieq F.C)  

(25) Gozo Stadium fi Mgarr Road, Xewkija - Għawdex (Gozo F.A.)  

  

deskritti aħjar fl-abbozz tal-ftehim relattiv, imqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra, tgħaddi 

millMinisteru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u Kostruzzjoni għall-clubs u għaqdiet tal-

waterpolo/futbol hawn fuq imsemmija, għaż-żmien, għall-iskop u skond il-pattijiet u l-

kondizzjonijiet imsemmija fl-istess abbozz relattiv, u li l-imsemmija clubs u għaqdiet ikunu 

eżenti mill-ħlas tat-taxxa fuq dokumenti u trasferimenti dovuti in konnessjoni mal-

pubblikazzjoni ta' l-atti relattivi.  

  

13.10.97 



Il-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u Kostruzzjoni ressaq din l-Emenda "A":-  

  

F'dokument "A" fil-paragrafu li jibda "Għalhekk huwa b'dan riżolut" minflok il-kliem 

"Ministeru tax-Xogħlijiet u Kostruzzjoni" għandhom jidħlu l-kliem "Dipartiment ta' l-Artijiet".  

  

L-Emenda "A" għaddiet f’Seduta 131 tat-3 ta’ Novembru 1997. 

  

     



  

  

Il-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u Kostruzzjoni ressaq din l-Emenda "B":-  

  

Fl-abbozz relattiv għal Dokument "F" tat-trasferiment lill-Assoċjazzjoni Sportiva Hibernians, 

wara l-klawsola numru sittax (16) għandha tidħol is-segwenti klawsola:  

  

"17.  Il-Malta Traditional Karate Federation ikollha d-dritt li tibqa' tagħmel użu miż-żewġt 

ikmamar li jinsabu fil-Kumpless Sportiv mingħajr l-ebda ħlas ta' kera, sakemm jinstabilha sit 

alternattiv għall-użu ta' l-istess Malta Traditional Karate Federation mill-Kunsill Malti għall-

Isport."."  

 

L-emenda "B" għaddiet nem.con. f’Seduta 130 tal-31 ta’ Ottubru 1997. 

 

 

  



 

Il-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u Kostruzzjoni ressaq din l-Emenda "C":-  

"Minnufih wara l-kliem "f'dokumenti annessi "A", "B", "C", "D", "E", "F"", għandu jiżdied il-

kliem "u "G".  

  

Dokument "G"  

  

Billi b'kuntratt tas-7 ta' Frar 1957 fl-atti tan-Nutar Victor Miller il-Gvern ta' Malta ta b'ċens lil 

General Workers Union art fil-Belt Valletta fi Triq Nofsinhar kantuniera ma' Triq l-Ifran 

biċċens u kundizzjonijiet li jinstabu fl-istess kuntratt, u fost dawn il-kundizzjonijiet hemm 

imsemmi li l-art għandha tintuża biex jittella' bini għall-użu ta' attivita' ta' Trade Union, u wkoll 

li l-ebda parti mill-bini ma għandu jiġi trasferit;  

  

U billi l-General Workers Union talbet li dawn iż-żewġ kundizzjonijiet għandhom jiġu 

modifikati fis-sens li l-General Workers Union jistgħu jużaw parti mill-bini li tela' għal skop 

kummerċjali u wkoll li jkunu jistgħu jittrasferixxuh;  

  

U billi l-Gvern laqa' t-talba;  

  

U billi huwa xieraq li din il-modifika ssir wara riżoluzzjoni tal-Kamra tad-Deputati;  

  

Għalhekk huwa b'dan riżolut li l-imsemmi kuntratt tas-7 ta' Frar 1957 għandu jiġi modifikat 

skond il-pattijiet u kundizzjonijiet imsemmija fl-abbozz ta' kuntratt li jinsab imqiegħed fuq il-

Mejda tal-Kamra."  

  

L-Emenda "C" imressqa mill-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u Kostruzzjoni 

fisSeduta Nru 128 tal-21 ta' Ottubru 1997, in konnessjoni mal-General Workers' Union 

b'riferenza għal Dokument G għaddiet nem. con.  

 

  



  

 

  

L-Onor Francis Zammit Dimech ressaq din l-Emenda "D":-  

"Fir-Riżoluzzjoni mmarkata bħala Dok. D ħassar il-kliem minn "u billi huwa xieraq" sa  

"imqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra" u ssostitwixxi għall-istess kliem li ġej:  

  

"Wara illi eżaminat din ir-Riżoluzzjoni partikolari;  

  

Wara illi osservat illi l-effett reali ta' din ir-Riżoluzzjoni huwa sabiex il-Partit Laburista jkun 

jista' jittrasferixxi bi skop ta' qliegħ kummerċjali lil min irid hu art mogħtija lilu f'St. Andrews;  

  

Wara illi kkunsidrat illi l-Gvern ifformat mill-Partit Laburista sabiex jgħin lill-Partit Laburista 

jagħmel in-negozju, qiegħed jirrinunzja għad-dritt tiegħu li jieħu l-art lura talli ma tħallasx 

iċċens, u qiegħed jaħfer iċ-ċens dovut mingħand min se jieħu l-art mingħand il-Partit 

Laburista, liema ċens illum jammonta għal mill-anqas Lm230,000, skond it-tweġiba mogħtija 

mill-Onor. Ministru Charles Buhagiar fit-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 647;  

  

Wara illi kkunsidrat illi dan l-aġir min-naħa tal-Gvern iffurmat mill-Partit Laburista favur 

listess Partit Laburista jikser kull regola ta' trasparenza, serjeta' u onesta';  

  

Wara illi kkunsidrat illi dan l-aġir imur kontra r-rakkmandazzjonijiet illi saru fuq trasferiment 

ta' l-art kemm mill-Ombudsman, kif ukoll mill-Avukat Edgar Mizzi fir-rapporti tagħhom; billi 

din il-Kamra qed tiġi mitluba tapprova t-trasferiment mingħajr ebda informazzjoni dwar lil min 

se jsir dan it-trasferiment u b'liema kondizzjonijiet u għal-liema skopijiet;  

  

Wara illi kkunsidrat illi flimkien mar-Riżoluzzjoni sabiex isir dan kollu, il-Gvern żied 

riżoluzzjonijiet fuq suġġetti oħra mhux kontroverjali sabiex jipprova jaħbi l-intenzjonijiet vera 

tiegħu u jipprova jisserva b'għaqdiet filantropiċi u sportivi għal skop ta' politika partiġġjana u 

b'hekk il-Gvern qiegħed jaġixxi b'disprezz ta' dawn l-istess għaqdiet;  

  

Tiddeċiedi billi tiddeplora dan l-aġir min-naħa tal-Gvern iffurmat mill-Partit Laburista bħala 

aġir li jiser ir-regoli kollha ta' trasparenza, serjeta' u onesta'.".  

 

L-Emenda "D" m'għaddietx.  

  



 

 

 

 

Il-Kap ta' l-Oppożizzjoni, l-Onor Eddie Fenech Adami, ippropona din l-emenda "E":-  

 

Emenda għar-riżoluzzjoni dokument D annessa ma' mozzjoni numru 82:  

  

Fit-tarf tal-paragrafu li jibda bil-kliem "U billi ċ-ċenswalist preżenti" daħħal dan il-proviso:  

  

"B'dan iżda li l-ħlas ta' l-arretrati taċ-ċens kollu dovut miċ-ċenswalist fid-data tat-trasferiment 

tal-proprjeta' għandu jsir mal-pubblikazzjoni ta' l-istess kuntratt ta' trasferiment u l-ammont 

relattiv m'għandux ikun ta' piż fuq il-fondi pubbliċi tal-Gvern ta' Malta direttament jew 

indirettament permezz ta' pagament mill-Malta Shipbuilding Company Ltd jew b'xi mod 

ieħor."   

  

L-Emenda "E" m'għaddietx.  

  

  

  



  

 

L-Onor Austin Gatt ressaq din l-emenda "F":-  

Fir-riżoluzzjoni mmarkata Dokument D żid il-kliem li ġej wara t-tmiem tat-tieni paragrafu:  

  

"Hu għalhekk riżolt illi jekk il-Gvern jaqbel għat-trasferiment taċ-ċens, jew kollu jew in parti, 

il-Gvern ikun obbligat li jikseb il-kunsens tal-Kamra tad-Deputati għal dan it-trasferiment u, 

meta jippreżenta r-riżoluzzjoni lill-Kamra, ikun obbligat ukoll li jippreżenta l-konvenju 

relattiv;  

  

Hu wkoll riżolt illi peress li ċ-ċessjoni tad-dritt tal-Gvern li jittermina ċ-ċens għandu valur 

kummerċjali liema valur hu proprjeta' tal-poplu Malti, iċ-ċessjoni ta' tali dritt għandha ssir biss 

kontra l-pagament ta' mitejn u ħamsin elf lira Maltija (Lm250,000).".  

  

L-Emenda "F" m'għaddietx.  

  

    



 

L-Onor Lawrence Gonzi ressaq din l-Emenda "G":-  

Ir-riżoluzzjoni mmarkata bħala Dokument "A" għandha tiġi emendata b'dan il-mod:  

  

1. Fl-ewwel paragrafu ħassar il-kliem "u l-Partit Laburista"; il-kliem "u aħmar"; il-kliem "u 

cira għoxrin elf u tlieta u tmenin metri kwadri (20083 metri kwadri)";  

  

2. Wara l-ewwel paragrafu daħħal dan il-paragrafu ġdid:  

  

"U billi l-Partit Laburista wkoll għandu f'idejh porzjon mill-istess art tal-kejl ta' circa għoxrin 

elf u tlieta u tmenin metri kwadri (20083 metri kwadri) mmarkata bil-kulur aħmar fil-pjanta 

annessa, liema art tinsab f'idejn l-istess Partit Laburista b'titolu ta' kera;  

  

U billi l-Partit Laburista talab li hu wkoll jingħata l-istess art b'titolu ta' ċens bl-istess 

kundizzjonijiet li ser tingħata l-art lill-Ħal Ferħ Company Limited u lill-Assoċjazzjoni ta' 

liScouts;  

  

U billi din it-talba ma għandhiex tiġi milqugħa għaliex tagħti vantaġġ inġust lill-Partit Laburista 

fuq partiti politiċi oħra b'mod li tista' tiġi perikolata d-demokrazija fil-pajjiż;  

  

U billi l-Partit Laburista ma għandux ikompli japprofitta ruħu minn proprjeta' li hija tal-poplu 

Malti kollu kemm hu;  

  

U billi ebda Gvern serju ma għandu jissanzjona dan l-isfruttament;  

  

U billi l-politika tal-Gvern hi li meta jiskadi ftehim ta' kera ta' proprjeta' tal-Gvern Malti, 

tinħareġ offerta b'tender b'mod li tgħaddi lil min joffri l-aktar għaliha u ma hemm ebda raġuni 

għaliex dan il-Gvern għandu jibdel din il-politika fil-konfront tal-Partit Laburista billi jagħtih 

b'ċens għal total ta' tmienja u disgħin (98) sena proprjeta' li għandu f'idejh illum b'kera li jiskadi 

wara tmien snin;";  

  

3. Fis-sitt paragrafu ħassar il-kliem "u l-Partit Laburista"; il-kliem "u aħmar" u l-kliem "u 

circa għoxrin elf u tlieta u tmenin metri kwadri (20083 metri kwadri)";  

  

4. Fis-sezzjoni tar-riżoluzzjoni titolata "Lill-Partit Laburista:-" ħassar it-titolu u l-

paragrafi kollha li jiġu wara numerati minn 1 sa 8.  

  

L-Emenda "G" m'għaddietx.  

  

  



 

 

L-Onor Lawrence Gonzi ressaq din l-Emenda "H":-  

 

Ir-riżoluzzjoni mmarkata bħala Dokument "A" għandha tiġi emendata b'dan il-mod:  

  

1. Fil-paragrafu b'numru (6) tas-sezzjoni li tirriferi għall-għotja lil Ħal Ferħ Company 

Limited, wara l-kliem "ma tistax" żid il-kliem  "tikri, tagħti b'subċens, jew b'xi mod ieħor dirett 

jew indirett ma tibqax tagħmel użu hi stess mill-istess proprjeta',".  

  

2. Fil-paragrafu b'numru (8) tas-sezzjoni li tirriferi għall-għotja lill-Assoċjazzjoni ta' l-

iScouts, wara l-kliem "ma tistax" żid il-kliem "tikri, tagħti b'subċens, jew b'xi mod ieħor dirett 

jew indirett ma tibqax tagħmel użu hi stess mill-istess proprjeta'".  

  

U f'każ li ma tgħaddix l-emenda "G":  

  

Fil-paragrafu b'numru (7) tas-sezzjoni li tirriferi għall-għotja lill-Partit Laburista, wara l-kliem 

"ma tistax" żid il-kliem "tikri, tagħti b'subċens, jew b'xi mod ieħor dirett jew indirett ma tibqax 

tagħmel użu hi stess mill-istess proprjeta'," u ħassar il-kliem "(ħlief għal xi faċilitajiet ta' bar 

jew catering u servizzi oħrajn, basta ma tinbidilx in-natura prinċipali tas-sit)".  

  

L-ewwel proposta fl-Emenda "H" m'għaddietx.  

  

It-tieni proposta fl-Emenda "H" m'għaddietx.  

  

L-Emenda "H" m'għaddietx.  

  

  

  

  



 

 

    

Il-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u Kostruzzjoni ressaq din l-Emenda "I": -  

  

Fid-dokument "A" ta' din ir-riżoluzzjoni fil-każ ta' Ħal Ferħ Company Ltd fi klawsola 8 u filkaż 

ta' l-Assoċjazzjoni ta' l-iScouts, fi klawsola 6 fejn hemm il-kliem "Segretarjat Parlamentari 

għaż-Żgħażagħ, Sport, Kultura u Arti" dawn għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem "malMinisteru 

responsabbli miż-Żgħażagħ".  

  

L-emenda "I" imressqa mill-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u Kostruzzjoni aktar 

kmieni waqt is-seduta b'riferenza għal Dokument A għaddiet nem. con.  

 

  

  



 

 

  

Il-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u Kostruzzjoni ressaq din l-Emenda "J": -  

  

Kull fejn fl-atti relattivi ma' din ir-riżoluzzjoni fejn huwa ipprojbit it-trasferiment 

talproprjetajiet sportivi u/oħrajn lil terzi persuni wara l-kliem "ma jistax iċedi, jissulloka jew" 

għandhom jiżdiedu l-kliem "bi kwalunkwe titolu ieħor jittrasferixxi il-proprjeta' in kwestjoni 

lil terzi persuni jew".  

  

L-emenda "J" imressqa mill-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u Kostruzzjoni aktar 

kmieni waqt is-seduta b'riferenza għall-mozzjoni Nru 82 għaddiet nem. con.   

  

     



 

Il-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u Kostruzzjoni ressaq din l-Emenda "K": -  

  

 -  

Emenda għal Dokument Anness F:  

  

Fl-item numru ħmistax (15) għandhom jiġu kkanċellati l-kliem "u grawnd five-a-side".  

  

L-emenda "K" imressqa mill-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u Kostruzzjoni aktar 

kmieni fis-seduta in konnessjoni mal-Mosta Football Club b'riferenza għal Dokument F 

għaddiet nem. con.  

  

  

     



 

  

Il-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u Kostruzzjoni ressaq din l-Emenda "L":-  

  

Emenda għal Dokument Anness F:  

  

Fl-att relattiv għat-trasferiment ta' faċilitajiet sportivi lill-Mosta FC fid-deskrizzjoni 

talproprjeta' minflok il-kliem  "il-grawnds (tnejn (2)) tal-football" għandhom jidħlu l-kliem 

"ilgrawnd tal-football" u l-pjanta relattiva tiġi sostitwita bid-Dokument "Z" hawn anness.  

  

L-emenda "L" imressqa mill-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u Kostruzzjoni aktar 

kmieni fis-seduta in konnessjoni mal-Mosta Football Club b'riferenza għal Dokument F 

għaddiet nem. con.  

  


