
294. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar u Simplifikazzjoni Amministrattiva,  

l-Onor Michael Falzon, f'isem il-Prim Ministru, jipproponi: 

 

 

Billi l-Provinċja Maltija tal-Agostinjani xtaqet testendi l-iskola li għandha fil- 

Pietà/Gwardamanġa u billi ma kenitx ingħatat il-permessi neċessarji sabiex tagħmel hekk, 
il-Gvern ta' Malta u l-Provinċja Maltija tal-Agostinjani daħlu fi ftehim permezz ta' kuntratt 

ippubblikat fit-28 ta' Diċembru 2012, hawn anness u mmarkat bl-ittra "A", li permezz tiegħu: 
 
a) Fl-ewwel lok il-Gvem ta' Malta ttrasferixxa b'titolu ta' enfitewsi temporanja għal perjodu 

ta' 99 sena lill-Provinċja Maltija tal-Agostinjani l-bini magħruf bħala 1-Medical School 

biex dan jintuża għal skop ta’ skola u faċilitajiet oħra edukattivi; 
 

b) Fit-tieni lok il-Provinċja Maltija tal-Agostinjani ttrasferixxiet b'titolu  ta' enfitewsi 
temporanja għal perjodu ta' 99 sena lill-Gvern ta' Malta l-proprjetà li għandha  aċċess  

minn “Dar   Ida”,  numru 95,   Gwardamanġa   Hill, Gwardamanġa; 
 

c) Fit-tielet lok il-Gvern ta' Malta ttrasferixxa b'titolu ta' sub-ċens temporanju għal  perjodu  
ta'   99  sena  lill-Provinċja  Maltija  tal-Agostinjani  l-istess proprjetà fi Gwardamanġia 
Hill, Gwardamanġa u dan bil-kundizzjoni illi ma jsir l-ebda tip ta' bini fuq din l-art; 

 

d) Fir-raba', ħames u sitt partijiet tal-kuntratt il-Gvern ta' Malta ta aċċess lill-Provinċja 

Maltija tal-Agostinjani għal triq li tinstab fil-premises ta' Saint Luke's Hospital, kif ukoll 

dritt ta' użu ta' parking spaces fil-car park il-Pietà u d-dritt li jħaffru u jibnu żewġ mini 

taħt l-art, u dan kif spejgat aħjar fil-kuntratt hawn mehmuż u mmarkat bl-ittra "A"; 
 
Billi l-Gvern ta' Malta jixtieq li 1-Medical School terġa’ tirriverti għandu u minflok jingħata 

lill-Provinċja Maltija tal-Agostinjani biċċa art oħra minflokha fil-Marsa u dan bl-istess titolu 
ta'  ċens temporanju għal perjodu ta' 99 sena u bil-kundizzjonijiet li hemm stipulati fl-istess 

kuntratt hawn fuq imsemmi tat-28/12/2012; 
 
Billi permezz ta' riżoluzzjoni numru mija u ħamsa u tmenin (185) li ġiet mogħtija fisseduta li 

ġġib in-numru mitejn u wieħed (201) tat-tmintax (18) ta' Novembru tas-sena elfejn u erbatax 

(2014) ġie riżolt illi jiġi tterminat iċ-ċens temporanju tal-Medical School hawn fuq imsemmi 

fl-ewwel parti tal-kuntratt hawn anness u mmarkat ittra "A" kif ukoll illi jiġu tterminati 

d-drittijiet illi hemm stipulati fir-raba', ħames u sitt partijiet tal-kuntratt hawn fuq imsemmi 

tat-28/12/2012 u minflok jingħata lill-Provinċja Maltija tal-Agostinjani l-art fil-Marsa tal-kejl 

ta'  circa erbat elef  erba' mija u erbgħa u sittin metri kwadri (4,464 m.k.) murija bil-bordura 

ħamra fuq il-pjanta P.D.2010_63 b'ċens temporanju ta'  99 sena għal ċens annwu u 

temporanju ta'  elf euro (€1,000); 

 
U billi issa rriżulta illi l-art illi kellha tiġi mgħoddija lill-Provinċja  Maltija tal-Agostinjani ma 

kenitx dik hawn fuq deskritta iżda kellha tkun biċċa art oħra, u ċjoè l-art fil-Marsa tal-kejl ta'  
circa ħamest elef,  mija u disgħa u disgħin metri kwadri (5,199 m.k.) u murija bil-bordura 

ħamra fuq il-pjanta indikata bl-ittri u numri P.D.2010_114; 
 
Illi din il-proprjetà fil-Marsa se tintuża unikament u esklussivament għal skopijiet ta' bini ta' 

skola u faċilitajiet oħra edukattivi; 
 
 



U billi huwa maħsub fil-paragrafu (d) tas-sub-artikolu (l) tal-artikolu 3 tal-Att dwar 

it-Trasferiment ta' Artijiet tal-Gvern (Kapitolu 268), illi kull art li tkun proprjetà tal-Gvern 

jew amministrata minnu tista'  tiġi trasferita skont riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra 

tad-Deputati li tkun fis-seħħ fil-waqt tat-trasferiment; 

 

U billi huwa xieraq li t-trasferiment ta' din l-art hawn fuq deskritta fil-Marsa tal-kejl ta' 5,199 

metri kwadri jsir skont riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati; 
 
Għalhekk huwa b'dan riżolut li l-art ġewwa l-Marsa tal-kejl circa 5,199 metri kwadri kif 
murija bl-aħmar fuq il-pjanta PD 2010_114, kif deskritta aħjar fl-abbozz tal-kuntratt li jinsab 

imqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra, u mmarkat bl-ittra "B", tiġi trasferita b'titolu ta' ċens 
temporanju lill-Provinċja Maltija tal-Agostinjani għall-iskop u skont il-pattijiet u 

l-kundizzjonijiet imsemmija fl-istess abbozz. 
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