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Onor. Prim Ministru Dr Robert Abela 
Uffiċċju tal-Prim Ministru 
Berġa ta’ Kastilja 
Belt Valletta 
 
 
Onor. Prim Ministru 
 
 
Fit-termini tal-Artikolu 22(4) tal-Att dwar l-Ombudsman, qed ngħaddilek kopja 
tal-korrispondenza u l-Opinjoni Finali wara investigazzjoni relatata ma’ 
xogħlijiet ta’ pont pedonali fil-Marsa kostruwit mill-Aġenzija Infrastruttura 
Malta mingħajr il-permessi meħtieġa tal-ippjanar. 
 
Fil-qosor, instab li l-Aġenzija ma naqsitx, billi dawn ix-xogħlijiet saru bl-
awtorizzazzjoni tal-Awtorità tal-Ippjanar taħt subartikolu 70(2d) tal-Att dwar l-
Ippjanar.  Madankollu, jidher ċar li l-Awtorità tal-Ippjanar żbaljat, u dan huwa 
kkonfermat minnha stess, meta min-naħa qed tgħid li dan il-pont ma 
jikkostitwixxix żvilupp taħt l-istess artikolu tal-liġi u fl-istesss nifs ipproċessat 
applikazzjoni għall-iżvilupp tal-istess pont.  Li wieħed jieħu żball jista’ jiġi 
aċċettat, però li wieħed jibqa’ passiv u ma jagħmel xejn sabiex dan l-iżball ma 
jerġax iseħħ jew jiġi kkoreġut mhux sewwa.  Taħt l-istess subartikolu ftit żmien 
ilu sar service culvert mill-Gvern mingħajr permess f’żona sensittiva mmens 
f’Kemmuna, dan l-aħħar sar dan il-pont li jaqsam ħames karreġġjati meta 
setgħu faċilment isiru pelican lights sakemm joħroġ il-permess u għalhekk 
hemm bżonn isir xi ħaġa sabiex jitħarsu azzjonijiet simili mill-Gvern. 
 
Kemm il-Ministeru għal Għawdex u kif ukoll l-Aġenzija Infrastruttura Malta 
għamlu sew li talbu l-kunsens tal-Awtorità qabel m’għamlu l-istess xogħlijiet 
għalkemm l-Att ma jitlobx dan.  Madankollu, mhux sew li l-Awtorità tibqa 
passiva u ma tieħux passi sabiex l-affarijiet isiru aħjar.  L-iskuża li qed iġġib l-
Awtorità li subartikolu 70(2d) huwa regolat mill-Gvern meta tgħid li “L-Artikolu 
70(2)(d) tal-Kap 552 hu ċar u inekwivokabbli, li fejn il-Gvern iħoss li ‘xogħlijiet  



 
 

 

 
ta’ emerġenza fir-rigward tas-sigurtà pubbliku mwettqa mill-Gvern’ u kif ukoll 
jiġi dikjarat li hu ta’ emerġenza, jista jibda dawn ix-xogħlijiet minnufih” mhux 
sewwa għax id-dmirijiet tal-Gvern huma mniżżla ċar f’Artikolu 3 tal-Att u l-
Awtorità tista tirregola kull ħaġa oħra taħt l-istess Att, kif għamlet fil-każ li kien 
jitratta l-konċessjonijiet CTB u li dwarhom ħarġet ċirkulari sabiex tobbliga ċ-
ċittadin jirregola l-istess żvilupp meta l-istess konċessjonijiet huma protetti bil-
liġi viġenti dak iż-żmien li ħarġu. 
 
Jekk l-Awtorità qed tgħid li tali rakkomandazzjonijiet jistgħu jiġu attwati kemm-
il darba jkun hemm tibdil fil-liġi fejn jirrigwardja t-tifsira ta’ ‘xogħlijiet ta’ 
emerġenza’, l-inqas li tista tagħmel l-Awtorità hu li tressaq dawn is-
suġġerimenti lill-Ministru kkonċernat il-lineja mal-Att dwar l-Ippjanar tal-
Iżvilupp, għalkemm xorta jidher li m’hemmx raġuni valida għalfejn ir-
rakkomandazzjonijiet tal-Kummissarju kif formulati m’għandhomx jiġu attwati. 
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