
301. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar u s-Simplifikazzjoni Amminstrattiva,  

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

 

 

RIŻOLUZZJONI DWAR TIBDIL FIL-KUNTRATT TAT-TRASFERIMENT TA’ 

PROPRJETÀ FIL-MELLIEĦA LIL MELLIEĦA SPORTS CLUB FL-2002 

  

 

Illi wara li l-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol ħareġ sejħa għall-Proposti nhar l-10 ta’ 

Lulju 2015 intitolat “Request for Proposals for the identification of suitable premises to serve 

as temporary classrooms in the Mellieħa/St Paul’s Bay Area for a period of one 

year”minħabba li l-Iskola Primarja tal-Mellieħa żdiedet sostenzjalment fil-popolazzjoni 

tagħha u għalhekk id-daqs tal-Iskola tal-Mellieħa mhux biżżejjed sabiex tkun tista’ 

takkomoda l-popolazzjoni ta’ tfal li qed ikollha din l-iskola; 

 

Wara li l-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, evalwa sottomissjonijiet mitfugħa u ra li 

waħda biss kienet tilħaq il-kriterji mitluba fis-Sejħa għall-Proposti; 

 

Wara li evalwa l-imsemmija sottomissjoni u evalwa l-kuntratt viġenti bejn il-Gvern ta’ Malta 

u l-Mellieħa Sports Club, b’seħħ mit-3 ta’ Ottubru 2002, f’liema kuntratt hemm stipulat 

is-segwenti: 

 

“13.  L-użu tal-faċilitajiet sportivi għandu jkun esklussivament għall-isport li jista’ jinkludi 

uffiċini għall-amministrazzjoni sportiva, gymnasiums, sports clinics u faċilitajiet oħra għal 

min juża jew jiffrekwenta din il-proprjetà, iżda mhux tali li jinbidel in-natura prinċipali 

tal-kumpless sportiv. 

 

14.  Il-club ma jistax iċedi, jissulloka jew bi kwalunkwe titolu ieħor jittrasferixxi l-proprjetà 

enfitewka lil terzi persuni jew jidħol fi sħubija dwar it-tmexxija tal-proprjetà msemmija jew 

ta’ xi parti minnu, (ħlief għal xi faċilitajiet tal-bar jew catering u servizzi oħra, basta ma 

tinbidilx in-natura prinċipali tal-kumpless sportiv kif stipulat fil-klawsola tlettax (13) ta’ dan 

l-att) mingħajr l-approvazzjoni tal-Kamra tar-Rappreżentanti. 

 

Il-club għandu l-jedd li jiġbor miżati xierqa u raġonevoli għal użu temporanju tal-faċilitajiet li 

jinstabu fl-art enfitewka. Il-Kunsill Malti għall-Isport għandu l-jedd li jara li din il-miżura hi 

waħda xierqa u raġonevoli.”; 

 

Jipproponi li l-Kamra tad-Deputati tapprova l-emendi fil-kuntratt oriġinali kif ġej u l-użu ta’ 

din il-proprjetà kif ippreżentat fil-proposta. 

 

“13(1) L-użu tal-faċilitajiet sportivi għandu jkun esklussivament għall-isport li jista’ jinkludi 

uffiċini għall-amministrazzjoni sportiva, gymnasiums, sports clinics, u faċilitajiet oħra għal 

min juża jew jiffrekwenta din il-proprejtà, iżda mhux tali li jinbidel in-natura prinċipali 

tal-kumpless sportiv. 

 

13(2) Il-faċilitajiet sportivi jistgħu jintużaw ukoll għal skopijiet edukattivi Statali u għal dan 

l-iskop il-club għandu jedd jiġbor kumpens xieraq u raġonevoli għal tali użu ta’ dawn 

il-faċilitajiet. Tali kumpens irid ikun approvat mill-Kummissarju tal-Artijiet. 

 



14. Salv għal dak li jingħad fi klawsola 13(2) il-club ma jistax iċedi, jissulloka jew bi 

kwalunkwe titolu ieħor jittrasferixxi l-proprejtà enfitewka lil terzi persuni jew jidħol bi 

sħubija dwar it-tmexxija tal-proprjetà imsemmija jew ta’ xi parti minnu, (ħlief għal xi 

faċilitajiet tal-bar jew catering u servizzi oħra, basta ma jinbidilx in-natura prinċipali 

tal-kumpless sportiv kif stipulat fil-klawsola tlettax (13)(1) ta’ dan l-att) mingħajr 

l-approvazzjoni tal-Kamra tar-Rappreżentanti.”. 
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