
43. Il-Ministru tal-Edukazzjoni, Kultura, Żgħażagħ u Sport tipproponi: 

 

RIŻOLUZZJONI GĦAT-TRASFERIMENT TA' PROPRJETÀ TAL-GVERN FIL-BELT 

VALLETTA 

Billi l-Gvern u l-Aġenzija Nazzjonali tal-Patrimonju Malti, Heritage Malta, iqisu li l-

kollezzjoni ta' mapep ta' Dottor Albert Ganado u s-Sinjura Muriel Ganado (kif deskritta fid-

dettal fir-rapport imħejji mis-Sur Joseph C Sammut, MOM, KM, liema rapport huwa 

mqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra) hija unika u għandha valur storiku u kulturali kbir għal 

pajjiżna; 

 U billi l-imsemmija kollezzjoni: 

i. fiha numru ta' mapep ta' Malta li huma jew rari ħafna jew saħansitra uniċi fid-dinja; 

ii. tiġbor fiha prattikament il-mapep kollha ta' Malta li saru matul is-snin u allura tagħti 

opportunità lir-riċerkaturi li jagħmlu studju komparattiv tal-mapep li saru ta' pajjiżna minn 

żmien għal żmien u tal-fatti li jirriżultaw dokumentati fl-istess mapep; 

iii. hija importanti ħafna għall-istudju ta' l-istorja ta' pajjiżna kif ukoll għall-istudju 

demografiku u ta' l-iżvilupp urban u fiżiku ta' Malta; 

U billi din il-kollezzjoni, mingħajr id-dokumentazzjoni, kotba u prints, ġiet ivvalutata minn 

esperti li għandha valur fis-suq ta' Ewro 1,747,500 liema valur jitla' għal Ewro 1,864,000 jekk 

wieħed jinkludi l-kotba, materjal akkademiku u dokumentazzjoni oħra u dan kif muri fl-istimi 

imqiegħda fuq il-Mejda tal-Kamra; 

U billi l-proprjetarju ta' din il-kollezzjoni Dottor Albert Ganado (li għandu n-numru tal-Karta 

ta' l-Identità 196024 M) u s-Sinjura Muriel Ganado (li għandha numru tal-Karta ta' l-Identità 

734523 M) huma disposti li jgħaddu din il-kollezzjoni flimkien mad-dokumentazzjoni, kotba 

u prints relattivi lil Gvern tar-Repubblika ta' Malta bi tpartit għall-fond Numru 1 fi Triq 

Mikiel Anton Vassalli, Valletta li hija dar ta' abitazzjoni li diġà tinsab mikrija lilhom bil-kera 

ta' Ewro 223.68 fis-sena u liema fond ilu okkupat mill-familja Ganado għal żmien twil tant 

illi din hija r-raba' ġenerazzjoni ta' l-istess familja illi qiegħda toqgħod fl-imsemmija 

proprjetà 

U billi l-imsemmija kollezzjoni ta' mapep u d-dokumentazzjoni, kotba u prints relattivi għall-

istess kollezzjoni huma deskritti fid-dokument deskrittiv imqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra; 

U billi l-Gvern huwa s-sid tal-fond Numru 1 fi Triq Mikiel Anton Vassalli, Valletta (li pjanta 

tiegħu hija mqiegħda fuq il-Mejda tal-Kamra) li ġiet ivvalutata minn periti tal-Gvern bħala li 

libera u franka u vakanti tiswa Ewro 1,727,500 kif jirriżulta mill-istima mqiegħda fuq il-

Mejda tal-Kamra; 

U billi l-Gvern iqis li huwa fl-interess tal-pajjiż u tal-konservazzjoni u tal-aċċessibilità għall-

pubbliku tal-wirt storiku u kulturali Malti t-tpartit fuq imsemmi jsir; 



U billi huwa maħsub fil-paragrafu (d) tas-sub artikolu (1) ta' l-Artikolu 3 ta' l-Att dwar it-

Trasferiment ta' Artijiet tal-Gvern (Kap 268) li art li tkun proprjetà tal-Gvern jew 

amministrata minnu tistà tiġi trasferita skond riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati li 

tkun fis-seħħ fil-waqt tat-trasferiment; 

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

tad-Deputati; 

Għalhekk huwa b'dan ir-riżolt minn din il-Kamra għall-fini ta' l-Artikolu 3 ta' l-Att dwar it-

Trasferiment ta' Artijiet tal-Gvern illi l-proprjetà tal-fond Numru 1 fi Triq Mikiel Anton 

Vassalli, Valletta tiġi mgħoddija lil Dottor Albert Ganado u lis-Sinjura Muriel Ganado bi 

tpartit għall-kollezzjoni ta' mapep u tad-dokumentazzjoni, kotba u prints relattivi fuq 

imsemmija u deskritti. Dan it-trasferiment isir bl-eżenzjoni mit-taxxa fuq id-domukenti għal 

trasferiment ta' proprjeta'. 

  

 07.07.08 

  

Is-Segretarju Parlamentari l-Onor Clyde Puli, f’isem il-Ministru tal-Edukazzjoni, 

Kultura, Żgħażagħ u Sport, qara l-emenda mressqa minnu, u approvata, fil-laqgħa tal-

Kumitat tal-Kontijiet dwar l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika ta’ l-1 ta’ Lulju 2008: 

  

 

(a)    Fit-tielet paragrafu tar-Riżoluzzjoni, iċ-ċifra Euro 1,747,500 tiġi sostitwita biċ-ċifra 

Euro 1,747,030 (Lm750,000) u ċ-ċifra Euro 1,864,000 tiġi sostitwita biċ-ċifra Euro 

1,769,325.96 (Lm759,571.63);  

  

(b)   fis-sitt paragrafu tar-Riżoluzzjoni, iċ-ċifra Euro 1,727,500 tiġi sostitwita biċ-ċifra Euro 

1,747,030 (Lm750,000). 

  

 


