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Definició d’un grup motor 
 

1. Definició i constitució del grup motor 

 

Un dels passos inicials per al procés participatiu serà la definició i constitució d’un grup motor. 

Aquest grup motor és un grup reduït format per la diversitat d’actors implicats en el 

desenvolupament del projecte per a la política pública en qüestió i el seu procés participatiu. 

La seva funció principal és la de fer avançar el procés participatiu i assegurar que els actors 

més rellevants i implicats estan informats del disseny, evolució i implementació de tot el procés 

participatiu. 

 

El grup motor ha de ser un òrgan executiu i operatiu, no és un òrgan polític ni un espai 

deliberatiu. Ha de facilitar el desplegament del procés participatiu per sobre de posicionaments 

particulars de les persones o institucions que representen. Per tant, des de la seva constitució 

ha d’haver-hi un acord sobre el seu impuls.  

 

El grup motor serà informat de l’estructura del procés i el marc de referència, així com de 

l’evolució del procés en les seves diferents fases, i se li comunicaran els resultats. Suposa un 

control de qualitat del procés, i validarà el plantejament del disseny i marc de referència. 

 

El grup motor suposa una garantia que el procés comença amb l’acord i legitimitat suficients 

per part dels actors més rellevants i implicats en el desplegament. En cas de trobar una 

oposició forta en el grup motor, caldrà replantejar l’orientació del procés participatiu. 

 

Prèviament a la seva constitució, s’ha de treballar i acordar amb el consell de participació 

competent en la matèria (si n’hi ha), la resta de departaments i ens locals implicats el 

plantejament general del procés participatiu per iniciar el treball del grup motor amb una visió 

compartida que en permeti l’operativitat. 

 

2. Proposta d’actors al grup motor 

 

Només a títol il·lustratiu, posem un exemple d’estructura bàsica de grup motor: 
 

Proposta de grup motor 

1 o més membres de la direcció general promotora de la política pública en qüestió 

1 o més membres de la Subdirecció General de Participació Ciutadana 

1 o més membres de l’empresa dinamitzadora 

1 o més membres del consell de participació de la matèria, si n’hi ha 

Altres actors del sector que siguin rellevants per a la realització de la política pública 

 


