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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1130/2009, imressqa minn Ramón Pena Bertolin, ta’ nazzjonalità 
Spanjola, f’isem l-Assoċjazzjoni tar-Residenti ta’ Joan Prim, dwar ix-
xogħlijiet ta’ kostruzzjoni li saru f’park f’Reus

Petizzjoni 1243/2009, imressqa minn Ramon Penya, ta’ nazzjonalità 
Spanjola, f’isem l-Assoċjazzjoni tar-Residenti ta’ Joan Prim, dwar ix-
xogħlijiet ta’ kostruzzjoni li saru f’park f’Reus

1. Sommarju tal-petizzjoni 1130/2009

Il-petizzjonant jitlob li tissewwa l-ħsara li ġarrbu d-djar minħabba xogħlijiet ta’ kostruzzjoni 
f’Barranco de Escorial. Minħabba bini difettuż dawn id-djar huma affettwati minn passaġġi 
tal-ilma taħt l-art. Hu qiegħed jitlob li jitwaqqfu x-xogħlijiet ta’ kostruzzjoni li qegħdin isiru 
f’velodromu f’Reus. Skont il-petizzjonant, ix-xogħlijiet ta’ kostruzzjoni qegħdin isiru f’park li 
nfetaħ permezz ta’ fondi tal-FEŻR.

Sommarju tal-petizzjoni 1243/2009

Il-petizzjonant jitlob li tissewwa l-ħsara li ġarrbu d-djar minħabba xogħlijiet ta’ kostruzzjoni 
f’Barranco de Escorial. Minħabba bini difettuż dawn id-djar huma affettwati minn passaġġi 
tal-ilma taħt l-art.

2. Ammissibilità

Il-Petizzjoni 1130/2009 ġiet iddikkjarata ammissibbli fil-25 ta’ Novembru 2009. 
Il-Petizzjoni 1243/2009 ġiet iddikkjarata ammissibbli fit-8 ta’ Diċembru 2009. 
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Il-Kummissjoni giet mistiedna biex tagħti informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ 
Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Novembru 2010.

Il-petizzjonijiet

Il-petizzjoni tirreferi għal ristrutturar urban, kofinanzjat mill-fondi Ewropej, li sar fiż-żona ta’ 
Barranco del Pedret. Bħala riżultat ta’ dan ir-ristrutturar, li inkluda t-trasformazzjoni ta’ art 
mhux maħduma f’żona ħadra, l-art akkwistat valur ħafna ikbar.

Skont il-petizzjoni, dan ir-ristrutturar kellu jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-abitanti lokali. Fl-
aħħar mill-aħħar, il-muniċipalità biegħet l-art approvata lil investitur privat biex jinbnew 350 
dar ġdida.

Il-petizzjonant jilmenta li l-pjan ewlieni urban, pjan li skont u nbnew dawn id-djar, jikser ir-
regoli tal-ġestjoni tal-Fond ta’ Koeżjoni (FK), ladarba l-investitur privat spiċċa jibbenifika  
mit-titjib li kien hemm minn proġett kofinanzjat mill-FK. Huwa jafferma wkoll li l-liġijiet 
urbani u ambjentali setgħu nkisru, u b’hekk dan affettwa 700 dar li kienu jeżistu minn qabel u 
li jinsabu fiż-żona (Paseo Prim nri 35, 37, 39, 41, 43 u Calle Borraful nri 4, 6, u 8).

B’mod partikolari, il-petizzjonant jilmenta li ma baqax biżżejjed spazju bejn id-djar il-ġodda u 
dawk ta’ qabel, u dan jillimita l-aċċessibilità tas-servizzi ta’ emerġenza għal dawn tal-aħħar. 
Barra dan, skont il-petizzjonant, il-pedamenti tad-djar il-ġodda huma wisq fondi u viċin l-
“akwiferu” reġjonali, u dan jikkawża danni lid-djar antiki (xquq fil-ħitan u l-art kif ukoll 
nefħiet fil-punti ta’ tgħaqqid).

Minħabba li l-petizzjonant jikkunsidra li kien hemm diversi tipi ta’ ksur tal-leġiżlazzjoni tal-
UE u ta’ dik nazzjonali, huwa jitlob il-ftuħ ta’ inkjesta rigward il-bini ta’ 350 dar fuq l-art 
ristrutturata fi proġett kofinanzjat mill-FK. Huwa jitlob kumpens ukoll għad-danni, il-waqfien 
immedjat tax-xogħlijiet u t-twaqqigħ tad-djar. 

Osservazzjonijiet mill-Kummissjoni

Skont il-Fond ta’ Koeżjoni 1994-1999, il-Kummissjoni approvat, permezz ta’  Deċiżjoni 
C(1998) 1836, grupp ta’ proġetti fil-qasam ta’ żvilupp urban f’Cataluña. Il-kontribut totali tal-
UE għall-grupp ta’ proġetti kien ta’ EUR 3,170,911. Il-proġett nru 3, “Encauzamiento del 
barranco del Pedret en Reus”, ippreveda l-kostruzzjoni ta’ kollettur ta’ ilmijiet tax-xita u 
ilmijiet residwali bejn l-awtostrada Ruidoms (T-310) u l-art mhux maħduma ta’ El Escorial. 
L-objettiv kien li nixxiegħa titnaddaf u tiġi koperta definittivament sabiex ikun jista’ jkun 
hemm żvilupp urban futur taż-żona u tiġi parti minnha tiġi adottata bħala żona ħadra jew Park 
Urban. 

Ir-rapport finali wasal fit-2 ta’ Lulju 2003, u l-benefiċjarju kkonferma li l-objettivi ntlaħqu. 

Fir-rigward tal-allegazzjoni li kien hemm żvilupp urban fuq l-art li kien imtejba bil-
kofinanzjament tal-fondi Ewropej, l-awtoritajiet Spanjoli jiddikkjaraw fir-Rapport Finali li x-
xogħlijiet ikkonformaw mal-objettivi u mar-rekwiżiti kollha tad-Deċiżjoni li tagħti l-



CM\838828MT.doc 3/3 PE452.713

MT

għajnuna. Il-Kummissjoni tat il-fondi fuq il-bażi tal-informazzjoni li tidher fid-dokumenti 
kollha obbligatorji għall-għeluq (deskrizzjoni tax-xogħlijiet, l-analiżi tal-ispejjeż, il-miżuri ta’ 
pubbliċità, iċ-ċertifikazzjoni ta’ konformità tax-xogħlijiet mad-Deċiżjoni tal-finanzjament, l-
evalwazzjoni tar-riżultati eċċ.).

L-għajnuna totali tal-UE għall-proġett kienet ta’ EUR 377.836 u waslet mill-awtoritajiet 
muniċipali fis-16 ta’ Settembru 2003.

Rigward il-ksur allegat tar-regolamenti urbani f’termini ta’ sigurtà u aċċessibilità tas-servizzi 
ta’ emerġenza, il-Kummissjoni Ewropea mhix kompetenti biex tieħu pożizzjoni. Il-
Kummissjoni tixtieq tirrakkomanda lill-petizzjonant biex jipprova jitlob li ssir ġustizzja mal-
qrati nazzjonali.

Rigward il-ksur potenzjali tal-liġijiet ambjentali, b’mod partikolari n-nuqqas ta’ rispett tad-
distanza minima bejn il-pedamenti tal-bini u l-“akwiferu”, il-liġijiet ambjentali tal-UE ma 
fihomx dispożizzjonijiet rigward id-distanzi għall-“akwiferi”. Għalhekk, jeħtieġ li jitqajjem 
ksur tal-leġiżlazzjoni nazzjonali dwar din il-kwistjoni mal-entità kompetenti nazzjonali jew 
reġjonali.

Barra dan, il-petizzjonant issottometta lment mal-Uffiċċju Ewropew kontra l-Frodi (OLAF) u
mal-Ombudsman Ewropew. L-OLAF ikkonkluda (permezz ta’ ittra tat-22.12.2008) li ma 
setgħu jinstabu l-ebda frodi jew irregolarità. L-Ombudsman Ewropew (li għalaq il-kwistjoni 
fid-9 ta’ Ġunju 2009) ikkonkluda li ma kienx hemm bażi biex jinfetaħ każ.

Bil-kunsiderazzjoni kemm tal-informazzjoni disponibbli mill-petizzjonant u kemm tal-
konklużjonijiet tal-OLAF u tal-Ombudsman Ewropew, il-Kummissjoni Ewropea tikkonkludi 
li ma ġiet osservata l-ebda irregolarità. 

Konklużjoni

Bil-kunsiderazzjoni ta’ dan li ntqal hawn fuq, mhux possibbli li jiġi konkluż li hemm ksur tal-
leġiżlazzjoni tal-UE, b’mod partikolari tar-Regolament 1164/94 li jistabbilixxi l-Fond ta’ 
Koeżjoni. 


