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Què és Grup Agbar i a què es dedica? 

Grup Agbar és una companyia especialitzada en la gestió de tots 

els processos vinculats al cicle integral de l’aigua: la captació, el 

transport, la potabilització i la distribució d’aigua potable, així com la 

recollida, la depuració d’aigua residual, la reutilització i, finalment, la 

seva devolució al medi natural amb el mínim impacte ambiental.  

La nostra visió consisteix en ser el grup empresarial de referència 

en les nostres àrees d’activitat i una de les grans companyies 

globals de serveis.  

La plantilla mitja consolidada del grup és de 9.624 persones que 

s'adeqüen a les necessitats de la societat amb l’objectiu d’oferir el 

seu millor servei a 25,6 milions de persones diàriament. 

 

Quins són els objectius de Grup Agbar per al 2014 i com 

impactaran en la política de RRHH? 

Els nostres objectius com a companyia són principalment: posar en 

valor el coneixement dels nostres professionals com a actiu 

principal de la nostra activitat, continuar invertint en I+D i innovació 

com a valor diferencial de la companyia i, finalment, volem 

continuar treballant una visió global del món com a entorn on poder 

desenvolupar i oferir els nostres serveis. 

Entrevista amb Fernando André 

Director del Centre de Serveis Compartits de RRHH  

a Grup Agbar 

Nom: Fernando André 

Posició: Director del Centre de Serveis Compartits de RRHH a Grup 

Agbar 

Empresa: Grup Agbar 

Sector: Energia i Aigua 

Nº treballadors: 9.624 

Localització: Barcelona 

Data de l’entrevista: 27/06/2014 

“El nostre repte és seleccionar perfils amb formació, experiència en 

producte, servei o sector, amb bones referències i que tinguin una 

visió global, esperit de superació i resiliència” 

Actualment, quins perfils i ocupacions són més demandades 

per l’organització? 

Actualment, les noves posicions que s’estan creant, les estem 

intentant cobrir amb mobilitat interna. Principalment hi ha dos tipus 

de professionals demandats per la companyia, en primer lloc, els 

professionals titulats, que es corresponen amb professionals 

especialitzats en tecnologies específiques del món de l’aigua com 

per exemple, l’eficiència energètica o el tractament d’aigües 

residuals. En segon lloc, els professionals no titulats però amb un 

ampli recorregut i experiència en el món de l’aigua que es 

corresponen amb operaris especialitzats en aquest àmbit. 

Recentment, s’ha creat un nou cicle formatiu de grau mitjà de 

Formació Professional, en l’àmbit específic de l’aigua, que 

considerem que serà molt positiu per al desenvolupament 

d’aquests professionals.  

A causa de l’especialització de la nostra organització ens trobem 

sovint amb dificultats a l’hora de reclutar a candidats, cal que els 

professionals disposin de coneixements del món de l’aigua; i en 

aquest àmbit fins ara no es disposava d’una formació específica. 

En l’àmbit privat, quasi tota la formació que hi ha disponible pertany 

a la nostra Universitat Corporativa.  

http://www.agbar.es/es


Principals canals de selecció 

Quins són els canals de selecció que més utilitzeu? Són diferents en funció del 

perfil que es vol reclutar? 

Un canal de selecció molt utilitzat per a reclutar a perfils genèrics tant d’alta com de 

baixa qualificació són els portals d’ocupació generalistes, especialment Infojobs. Pel que 

fa a portals d’ocupació sectorials, acostumem a utilitzar-los per a perfils generalistes de 

comandaments intermitjos com per exemple per a temes de prevenció de riscos laborals. 

Pel que fa a les xarxes socials, el canal que més utilitzem és LinkedIn per a perfils amb 

requisits molt específics i d’alta qualificació. 

Com a pas previ a la contractació de Headhunters per a posicions d’alta qualificació, per 

a casos extrems i amb requisits molt específics per a determinades responsabilitats o 

entorns de feina, treballem amb consultories de selecció de personal. 

Acostumem a treballar amb ETT’s per a seleccionar perfils d’operaris i d’administratius 

de baixa qualificació i, en determinades ocasions, també per a seleccionar perfils 

d’operaris amb un nivell més alt de qualificació. 

Pel que fa a les borses de treball d’universitats o de centres educatius de formació 

professional, acostumem a treballar-hi per a seleccionar a perfils que es troben en les 

fases inicials de la seva activitat professional, atesa la baixa experiència dels 

professionals en el sector. 

Continuem tenint presents els serveis públics d’ocupació i, especialment, el SOC. A la 

web corporativa disposem d’un espai amb la finalitat de que els professionals de tots els 

nivells de qualificació puguin adjuntar el seu CV. 

Taula resum dels principals canals de selecció utilitzats per Grup Agbar  

Canals de selecció 
Posicions 

d’alta 

Qualificació 

Posicions de 

baixa 

Qualificació 

Portals d’ocupació generalistes: Infojobs Sí Sí 

Portals d’ocupació sectorials: Per a posicions especialitzades o de comandaments 

intermitjos 
Sí No 

Xarxes socials: LinkedIn Sí No 

Headhunters: Per a posicions concretes Sí No 

Consultories de selecció de personal: Per a determinades posicions Sí No 

ETT’s: Per a perfils específics, no d’alta qualificació No Sí 

Borses de treball: Per a posicions junior sense experiència Sí Sí 

Serveis públics d’ocupació: Per a posicions concretes No Sí 

Web corporativa: Com a bossa de CV’s Sí Sí 

“A la web 

corporativa 

disposem d’un 

espai amb la 

finalitat que els 

professionals de 

tots els nivells de 

qualificació puguin 

adjuntar el seu 

CV.” 
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Reptes futurs de captació i 

desenvolupament de talent 
Quins són els reptes futurs que us fixeu a nivell de captació i desenvolupament de talent?  

Els nostres reptes principals a nivell de captació consisteixen en continuar seleccionant perfils amb formació, experiència en 

producte, servei i/o sector, que els hi acreditin bones referències i que tinguin una visió global, esperit de superació i 

resiliència. Tot això, tenint en compte els criteris de diversitat i igualtat en quant a la política de selecció. Pel que fa al 

desenvolupament de talent, volem continuar desenvolupant programes de formació per a professionals del nostre sector 

com per exemple els màsters que hem creat per als professionals d’alta qualificació tant a la UPM a Madrid com a la UPC a 

Barcelona on estem formant, amb un títol homologat, a professionals en competències de l’aigua i també en coneixements 

tècnics. I, per a empleats de la companyia, hem treballat conjuntament amb la Generalitat, el Programa Acredita’t amb 

l’objectiu de que els treballadors interns amb experiència, també puguin posar-la en valor i formalitzar-la. 

 

Quins creus que seran els perfils professionals i/o ocupacions que demanarà l’empresa en un futur? 

Som conscients de que en el futur, pel que fa a les posicions de major qualificació, es demandaran professionals amb 

noves titulacions vinculades a les noves tecnologies de l’aigua; com per exemple, posicions vinculades a la sostenibilitat o a 

l’eficiència energètica. Pel que fa a les posicions menys especialitzades, com la posició d'administratiu, s’observarà una 

evolució cap a un perfil amb més coneixements d’eines tecnològiques. En primer lloc, pel que fa als professionals de l’àrea 

d’administració, caldrà que disposin de coneixements ofimàtics avançats, competències d’atenció al client i vocació de 

servei pel que fa a la recepció de trucades, etc. Serà un perfil més transversal que el que existeix actualment. En segon 

lloc, pel que fa als professionals de l’àrea d’operaris, els seus coneixements seran cada cop més tecnològics degut a que 

les tasques que desenvoluparan progressivament a futur tindran cap cop més a veure amb noves tecnologies. 

 

I per a finalitzar, quines recomanacions faries a una persona que es volgués incorporar a un procés de selecció per 

a Grup Agbar? 

A un candidat que es volgués incorporar a la nostra companyia, li faria tres recomanacions: en primer lloc, l’animaria a 

trobar el que més li omple abans de començar a buscar; si creu que els seus coneixements no encaixen amb el que li 

agradaria fer, que faci tot el possible per formar-se. En segon lloc, li destacaria la importància que té l’actitud i el fet de ser 

una persona activa. Si no troba el que vol, que emprengui o desenvolupi alguna cosa que li motivi, que disposi de resiliència 

i perdi la por a l’error. I, finalment, li recomanaria que es formi en idiomes i acrediti tota la formació de la que disposa. 
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“A un candidat que es volgués incorporar a la nostra companyia, li 

destacaria la importància que té l’actitud i el fet de ser una persona 

activa. Si no troba el que vol, que emprengui o desenvolupi alguna 

cosa que li motivi, que disposi de resiliència i perdi la por a l’error.” 


