شہری باغیچہ Colònia Castells

شہری
شمولیت کا
پہال بجٹ

آگے بڑھیں ،اپنے
محلے کے
لیے کیا
چاہتے ہیں؟

آئیونتامینتو بارسیلونا پہلی بار شہر میں ایسے
بجٹ کو فروغ دے رہی ہے جس میں شہری
شامل ہیں۔ میونسپل بجٹ میں  75ملین مختص
کیے گئے ہیں تاکہ یہاں کے شہری فیصلہ کریں
کہ اس رقم کی رسمایہ کاری کیسے کرنی ہے۔
شمولیت کا بجٹ اگلے چار سال میں ترجیحات،
مقاصد اور کارروائیوں کی مزید وسیع تعریف کا
حصہ ہے۔ پورے شہر کے لیے میونسپل منصوبہ
( )PAMاور اضالع کے لیے دس مخصوص منصوبے
( )PADایسی دستاویزات ہیں جنہیں شہریوں کی
رشکت کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے۔

 Sant Antoniمارکیٹ کی تاجر

کیسے شامل
ہونا ہے؟
منصوبے پیش کرتے ہوئے:
ایسے منصوبے پیش کیے جا سکتے ہیں جو
وقت کے لحاظ سے پائیدار ہوں ،مثال کے
طور پر:
· چھوٹے پیامنے کی سہولیات کی تعمیر،
جیسے کھیل کے میدان یا سبزہ زار مقامات۔

ہامرے پاس ایک خاص موقع ہے ،شہر میں پہلی بار ایک
براہ راست جمہوری عمل۔ بارسیلونا شہر کے باسی فیصلہ
کرتے ہیں کہ میونسپل بجٹ کے ایک حصے کی رسمایہ
کاری کیسے کی جائے۔

· موجودہ سہولیات میں بہرتی النا ،جیسے
کھیل کی سہولیات میں لباس تبدیل کرنے کے
لیے چینجنگ روم یا کاسال دے باریو میں
کمپیوٹر روم قائم کرنا۔

فیصلے رصف شہریوں کے ہاتھ میں ہوں گے۔ ایسے ابتدائی
اقدامات جو تکنیکی رشائط کو پورا کریں اور جنہیں
شہریوں کی جانب سے زیادہ ووٹ ملیں انہیں عملی جامہ
پہنایا جائے گا۔ چوراہوں کی شکل و صورت بدل دی جائے
گی ،محلوں کے لیے نئی جگہیں بنائی جائیں گی یا ہامری
گلیوں کو بہرت کیا جائے گا۔

· عوامی مقامات پر بہرتی ،جیسے گلیوں
کی مرمت ،چوراہوں کی تعمیر نو ،پارکوں یا
سبزہ زاروں میں بہرتی النا ،کتوں کے تفریحی
مقامات کی توسیع یا گلیوں کی روشنیوں میں
بہرتی النا۔

بیٹھیں ،تجویز کریں ،فیصلہ کریں۔

Criquet Jove BCN

· بنیادی ڈھانچہ اور شہری فرنیچر ،جیسے
رسکاری مقامات یا بچوں کے کھیلنے کے
مقامات پر بینچ ،میکانی سیڑھیاں یا لفٹیں۔

پیش کیے جانے والے منصوبوں میں
سے انتخاب کرنا:
ہر ضلع کے پاس تجویز کردہ اقدامات کو انجام
دینے کے لیے اپنا مخصوص بجٹ ہے اور اس
کے لیے حتمی فیصلہ وہاں رہنے والے شہریوں
کا ہو گا۔ بارسیلونا میں رجسٹر یا ایمپادرونار
افراد جن کی عمر  14سال سے زائد ہو وہ ان
تجاویز کی حامیت کر سکتے ہیں اور دو اضالع،
اپنے اور مزید ایک ضلع کے لیے ووٹ ڈال
سکتے ہیں۔

کیلنڈر

رشکت کے
مقامات

یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ کون سے منصوبوں
پر کام کیا جائے ،شہری ،فروری اور جون 2020
کے درمیان رشکت کر سکتے ہیں۔
· بحث مباحثہ اور منصوبوں کی پیشکش3 :
فروری تا  27مارچ۔
· ترجیح :ہر منصوبے کی حامیت کو شامر کیا
جائے گا تاکہ فیصلہ اور  20تا  30اپریل رائے
دہی کے مرحلے میں شامل ہوں۔
· حتمی رائے دہی 26 :مئی سے  7جون۔

Decidim.Barcelona

رشکت کے پلیٹ فارم ،decidim.barcelona
کے ذریعہ رسمایہ کاری کے منصوبے پیش
کیے جا سکتے ہیں اور پیش کردہ منصوبوں
کی پیش رفت کی پیروی کی جا سکتی ہے۔

· حارض مالقاتیں

Castellers de Sants

متام اضالع میں حارض ہو کر گفتگو اور سیشن
منعقد کیے جاتے ہیں۔ اس کے عالوہ گلیوں،
چوراہوں اور محلے کی سہولیات میں چلتے
پھرتے رشکت کے مقامات موجود ہیں۔

Escola Tibidabo

متام تجدید شدہ معلومات ،پلیٹ فارم
 decidim.barcelonaپر موجود ہیں۔

معزز شہری،

