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SERVEI D’ASSESSORAMENT LABORAL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS           
PÀGINA 1 

INFO-SAL TARRAGONÈS 

Com a resposta d’algunes consultes sobre 

ofertes laborals “sospitoses” que rebem, 

hem volgut fer un recopilatori de possibles 

fraus o estafes en les ofertes de treball. 

 

Les ofertes de feina falses proliferen 

sobretot a Internet i també a altres mitjans 

de comunicació, com per exemple els 

diaris i revistes publicitàries. La majoria 

d’aquestes ofertes segueixen la mateixa 

dinàmica i s’aprofiten de la necessitat de 

treballar de moltes persones que desitgen 

incorporar-se al mercat de treball. Així 

doncs, cal vigilar amb: 

 

1. Telèfons de tarificació especial: En 

aquest tipus d'ofertes d'ocupació falses, 

per aconseguir informació o una entrevista 

ens proposen trucar a un número de 

telèfon de tarificació especial (803, 806, 

807, 905...) El cost d’aquestes trucades 

per minut des de fix és de 0,91 euros a 

1,21 euros, i des de dispositius mòbils, 

entre 1,27 euros i 1,57 euros, IVA inclòs. 

Encara que no sembli massa, la suposada 

empresa pot fer que la trucada arribi als 

30 minuts (temps màxim permès per a 

aquest tipus de trucades) preguntant 

sobre el currículum i la disponibilitat i mai 

més se sap de la feina que suposadament 

oferien. 

 

2. Enviament d’sms: En aquest cas 

s'ofereix trobar treball a Espanya o a 

l'estranger. Per contactar és necessari 

enviar un sms, ens respondran amb un 

altre sms sol·licitant un altre sms amb més 

informació sobre nosaltres i fins i tot un 

tercer sms... Es tracta d’aconseguir les 

dades personals per incloure-les a llistes 

de publicitat massiva. Exemple: Busques 

ocupació? vols canviar de treball? 

T'ajudem a trobar treball a Espanya o 

Europa. Envia un sms al...”. 

 

3. Treball a casa i teletreball: 

Genera lment  ens  so l · l ic i taran 

l’enviament d’una petita quantitat de 

diners amb la finalitat de rebre a casa la 

documentació o el material per 

començar a treballar. Mai s’ha d’enviar 

diners, es tracta de despeses 

administratives falses i si s’adquireix, és 

material inútil amb el que no 

s ’ a c o n s e g u i r a n  i n g r e s s o s . 

Exemples: “Guanya uns diners 

emplenant sobres per a publicitat 

electoral. 0.05 euros x sobre. Lliurem i 

recollim material. Pagament després de 

recollida”. “Treballi des de casa i guanyi 

un sou extra. Per a més informació enviï 

una carta amb 2 segell de 32 cèntims i 

totes les seves dades i en breu rebrà 

resposta”.“Hola...vols guanyar diners a 

internet!!!! aquesta és la teva oportunitat 

crea el teu propi negoci. Guanya diners 

per publicitat, per llegir e-mails, per 

vendre info-productes o fins i tot només 

per navegar o per donar la teva 

opinió...”.“Gran oportunitat de negoci! 

Ets una persona emprenedora i amb 

ganes de canviar la teva situació 

financera? T'agradaria formar part d'una 

gran empresa que acaba d’arribar a 

Espanya? si és així no ho dubtis i entra 

e n  n o s t r a  p à g i n a  w e b . . . ” 

“Empresa seriosa i formal precisa 

personal per treballar des de casa 

preparant articles de publicitat bolígrafs, 

encenedors, clauers, etc. Necessitem 

distribuïdors de publicitat de diferents 

empreses via internet, s'ofereix suport i 

formació contínua, per a més informació 

contacti amb nosaltres”. “Ingressos 

extres. Temps parcial o complet, sense 

necessitat d'experiència, horari flexible, 

b u s c o  p e rs o ne s  s e r i o s es  i 

emprenedores, compatible amb altres 

treballs, només necessites tenir un 

ordinador i temps lliure”. 

 

4. Multinivell, venda piramidal: Un tema 

polèmic, ja que malgrat estar prohibit en 

alguns països hi ha empreses de marca 

reconeguda que ho practiquen. El treball 

consisteix en comprar productes a 

l'empresa per revendre'ls. També 

ofereixen comissions sobre les vendes de 

les persones que el treballador/a capti per 

ser al seu torn venedors. La persona mai 

arriba a ser treballador/a de la companyia 

i, a més ha de comprar per avançat. 

Exemple: “Activitat o negoci independent. 

Empresa internacional, líder en el seu 

sector (nutrició i cura personal) amb trenta 

anys d'experiència al mercat. Incorpora 

col·laboradors o distribuïdors. No és 

venda a porta freda”. 

“Oportunitat d'autoocupació. Multinacional 

necessita 20 dones emprenedores que 

tinguin ganes de treballar i guanyar molt 

molts diners. No és necessària 

experiència, formació a càrrec de 

l'empresa . Truca i t'informem...”.  

 

5. Càstings, models: l'anunciant 

busca recopilar vídeos que utilitzarà 

en pàgines de contactes d'Internet, 

probablement a un altre país. En 

alguns casos per accedir al càsting o 

formar part del grup d'actors/models 

que l'agència ofereix cal pagar. 

COM DETECTAR FRAUS EN OFERTES DE TREBALLCOM DETECTAR FRAUS EN OFERTES DE TREBALL  



 

 

6. Treball a l’estranger: ofertes que 

ofereixen llocs de treball de cangur o 

cuidador, de mestres, o també feines 

en el sector de la construcció. 

Persuadeixen les persones candidates, 

sol·liciten informació i una determinada 

quantitat de diners per fer front a unes 

suposades despeses de gestió ja que 

es tracta d'un treball a l'estranger molt 

ben pagat.  

Exemples: “Constructora precisa 

personal. Precisem personal qualificat 

per cobrir diferents àrees professionals. 

Interessats enviar currículum i tenir 

disponibilitat per viatjar”. “Precisem 

personal qualificat per a gran obra en 

Brasil. Incorporació immediata, 

allotjament a compte de l'empresa. 

Oficials i peons de construcció”. 

“Empresa danesa cerca personal per 

treballar en les obres de Dinamarca. 

Encofradors, paletes, guixaires, pintors, 

electricistes...”. “Estem buscant 

professors que puguin ensenyar 

espanyol en una escola amb seu en 

Londres. Salari molt bo”.”Es precisa 

personal fix per a empresa alemanya. 

Ingressos elevats de fins a 2.500.00€. 

Interessats trucar de dilluns a divendres 

de 9 a 14h”... 

8.Cursos de formació: Generalment 

són anuncis d'ofertes d’ocupació 

d'acadèmies de formació que 

asseguren falsament que trobaràs feina 

en acabar el curs que hauràs de 

realitzar i que lògicament hauràs de 

pagar. En molts casos, aquestes 

acadèmies prometen una contractació 

posterior perquè tenen relació amb 

empreses, però sense especificar 

condicions i condicionat a la 

contractació del curs. 

9.Transferències bancàries: Compte 

amb aquest tipus d’ofertes que 

ofereixen actuar com a mediadors en 

transferències de diners a nivell 

internacional. Consisteix en què la 

persona interessada ha de rebre 

transferències en el seu compte bancari 

i reingressar els diners a un altre 

número de compte quedant-se amb una 

comissió, generalment bastant 

suculenta. Sense saber-ho el que està 

fent la persona que fa la transferència 

és un delicte de blanqueig de diners 

que pot implicar-li conseqüències 

penals. 

10. Qüestionaris: s’ofereix la pos-

sibilitat d’ingressos extra des de casa 

per omplir enquestes que necessiten 

l’opinió de consumidors. Però l’accés a 

aquests qüestionaris no és gratuït pel 

que té un cost per a la persona que 

accepta l’oferta. 

11.Treballs no remunerats: Si no hi ha 

remuneració no és treball. La crisi està 

fent proliferar anuncis on es publicita 

una oferta de treball on el treballador/a 

no tindrà cap remuneració. Però en 

canvi, com a requisits es demana alta 

qualificació, qualitat del treball a 

realitzar, serietat en els terminis, etc. 

Per exemple: “periodista redactor per al 

portal web de Barcelona. Les persones 

candidates han de saber redactar 

notícies, realitzar entrevistes i/o 

reportatges, fer recerques de material 

gràfic per alimentar el text i adaptar la 

informació al mitjà digital”. 

Per resumir... 
podríem concloure dient que sempre 

hem d'estar alerta sobre els punts 

s o s p i t o s o s  o  q u e  d e s p e r t i n 

desconfiança, per exemple: 

-la falta d'informació clara sobre una 

oferta, el tipus de contracte o els 

serveis que oferta la suposada empresa 

de selecció.  

- qualsevol procés de selecció que no 

tingui una part d'entrevista personal 

anterior a la contractació o que les faci 

on line o a través del telèfon.  

-empreses que exigeixin el pagament 

d'una quantitat per participar en un 

procés de selecció o requerir dades 

bancàries o de targetes de crèdit. 

-salaris molt superiors a la mitjana del 

mercat. 

No hi ha “ofertes miracle”. La major part 

de les empreses sol·liciten sempre la 

formació o experiència prèvia del 

candidat per inscriure's en una de les 

seves ofertes d'ocupació.  

La forma correcta per buscar una 

ocupació a través d'Internet ha de ser  

mitjançant webs fiables i oficials que 

garanteixin la protecció de les dades 

que incorporem a les pàgines 

d'aquestes companyies. 

En algunes webs us donen l’opció a 

denunciar si detecteu que hi ha ofertes 

fraudulentes i així poder evitar que 

altres persones com vosaltres en siguin 

víctimes. 

En el cas d’haver caigut en el parany de 

les trucades a números de tarificació 

especial podeu denunciar a les oficines 

de consum: a  Tarragona es troba al C/

Pompeu Fabra, 1, tel. 977 251 717, de 

dilluns a divendres de 9a 14h, o bé 

podeu trucar al 012 ●  
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INFO-SAL TARRAGONÈS 

Actualment el salvament i socorrisme és una titulació de 

l’àmbit de les activitats físiques i de l’esport que es pot 

cursar dins dels ensenyaments esportius. Es tracta d’un 

Cicle Formatiu de Grau Mig (CFGM) amb una durada de 

1.155 hores. 

El cicle inicial capacita per dinamitzar, instruir, dirigir i 

concretar la iniciació al medi aquàtic i esportiva en salva-

ment i socorrisme, i per organitzar, acompanyar i tutelar 

els socorristes i les persones usuàries en la participació 

d’activitats, competicions i esdeveniments propis 

d’aquest nivell, tot això d’acord amb les mesures de pre-

venció i rescat necessàries per garantir les condicions 

de seguretat de les persones en piscines i instal·lacions 

aquàtiques (intervenint-hi amb eficàcia en l’ajuda/rescat 

en cas d’accident) i el nivell òptim de qualitat que perme-

ti satisfacció de l’activitat i de la instal·lació (495 h.). Una 

vegada superat el curs s’obté el certificat de cicle inici-

al de salvament i socorrisme. 

El cicle final capacita per adaptar, dirigir i dinamitzar 

l’entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic en 

l’etapa de tecnificació esportiva de salvament i socorris-

me; organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes i 

usuaris en la participació d’activitats, competicions i es-

deveniments; gestionar els recursos materials necessa-

ris i coordinar les activitats dels tècnics al seu càrrec, i 

organitzar activitats, competicions i esdeveniments dels 

nivells d’iniciació esportiva, garantint la seguretat de les 

persones en les activitats aquàtiques i en espais aquà-

tics naturals, fent una vigilància permanent i eficient, 

preveient situacions potencialment perilloses i intervenint 

de forma eficaç davant un accident o situació 

d’emergència.(660 h). 

Aquests cicles inicial i final es poden fer en un o dos 

cursos acadèmics. 

El requisit per accedir a aquesta titulació és tenir la ESO 

o bé haver superat la prova d’accés a la universitat de 

majors de 25 anys, o bé superar una prova específica 

d’accés i tenir 17 anys. 

Les persones que superen el cicle inicial obtenen un 

certificat que els permet accedir al cicle final i al món 

laboral, com a: monitor/a de salvament i socorrisme; jut-

ge o jutgessa cronometrador/a; i socorrista a piscines, 

parcs aquàtics i piscines naturals. 

Les persones que superen el cicle final obtenen un títol 

de tècnic esportiu o tècnica esportiva, que els permet 

accedir a un cicle de tècnic esportiu o tècnica esportiva 

superior de salvament i socorrisme, si superen la prova 

d'accés o bé tenen el títol de batxillerat (al batxillerat -no 

cal fer les matèries optatives, ja que queden convalida-

des-), i al món laboral com a: entrenador/a de salvament 

i socorrisme; coordinador/a escoles esportives de salva-

ment i socorrisme; responsable d’instal·lació aquàtica i/o 

d’equip de socorristes en el medi natural; socorrista en 

platges marítimes; socorrista en platges fluvials; socor-

rista en llacs i embassaments; socorrista de suport 

d’unitats d’intervenció aquàtica; socorrista en activitats 

aquàtiques en l’entorn natural; socorrista en activitats 

nauticoesportives; i àrbitre auxiliar● 

ACTUALITATACTUALITAT  

Diccionari de les ocupacions:  

TÈCNIC/A ESPORTIU/VA EN SALVAMENT I SOCORRISME 
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CONSELL COMARCAL DEL 

 TARRAGONÈS 

El Consell Comarcal del Tarragonès  ha 

afavorit el foment de l’ocupació a la co-

marca amb la contractació durant el mes 

de desembre de 18 persones a jornada 

completa durant 6 mesos. Catorze de les 

quals són persones aturades majors de 

30 anys que duen a terme tasques de 

manteniment d’edificis i espais públics en 

10 municipis del Tarragonès. Les altres 

quatre persones restants, perceptores de 

RMI, també realitzen projectes de serveis 

interns a 4 municipis de la comarca.  

D’altra banda, s’han contractat a  10 per-

sones aturades a través d’un programa 

de col·laboració social per tal de contri-

buir en projectes d’utilitat social. Totes 

aquestes contractacions estan co-

finançades pel SOC i pel Fons Social 

Europeu● 

On es pot cursar:  Institut Jaume I (43007543) Centre públic. 

C. Advocat Gallego, s/n  43840   Salou 

Tel. 977384771  http://www.iesjaume1.cat   Horari diürn.  
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INFO-SAL TARRAGONÈS 

L’IMFE Mas Carandell, Institut 

Municipal de Formació i Empresa 

de Reus, actualment, és Agència 

de col·locació autoritzada pel SOC.  

En aquest moments realitza una 

sèrie de serveis per a empreses i 

en concret, per a les persones que 

vulguin millorar la seva ocupabilitat. 

Tot seguit farem una relació de 

serveis que realitzen: 

Sessions informatives sobre els 

recursos del Mas carandell, les 

tendències del mercat laboral i les 

oportunitats d’ocupació. Tots els 

dilluns a les 9:30h (Prèvia 

inscripció) 

Borsa de treball d’ofertes de 

treball locals: 

 www.mascarandell.cat 

Consulta ofertes de treball per 

Internet a l’Espai Activa amb 

assessorament. Tots els dimarts de 

9 a 13h. 

Punt d’orientació reconegut per 

l’ICQP. Informació i orientació 

sobre l’acreditació de competències 

professionals adquirides amb 

l’experiència laboral o 

ensenyaments no formals. 

Tallers de recerca activa de 

feina. Cada dimecres de 10 a 12h 

(prèvia inscripció). 

Enganxa’t a l’ocupació: Itineraris 

de 20h que programen en centres 

cívics. (Consultar dates i lloc). 

Programes d’orientació 

professional 

Programes ocupacionals amb 

estades i pràctiques a empreses 

reals. 

Punt d’avaluació de l’ACTIC. 

També es realitzen Tallers 

d’alfabetització digital (prèvia 

inscripció). 

Formació: presencial, semipre-

sencial o per Internet. 

Orientació acadèmica 

Assessorament sobre treball a 

l’estranger (ofertes, processos de 

selecció, perfils demandants, 

condicions laborals per països, 

tràmits, etc.)● 

 

ATENCIÓ A L’USUARI 

OFICINA JOVE TARRAGONÈS  

SERVEI D’INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT D’ÀMBIT COMARCAL  

EN TEMES DE SALUT, INFORMACIÓ JUVENIL, TREBALL...  

PLAÇA IMPERIAL TÀRRACO, NÚM.1,  TARRAGONA 

www.oficinajove.cat/tarragones TEL. 977251873 

       ATENCIÓ ALS MUNICIPIS DEL TARRAGONÈS 

      SERVEI COMARCAL DE JOVENTUT 

joventut@tarragones.org  (polítiques de joventut) 

  www.tarragones.cat 

 

RECURSOS LABORALS: MAS CARANDELL 
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Ubicació: 

Barri gaudí. C. De Terol, 1 

43206 Reus  

Tel. 977 010 850 

Fax: 977010855 

A/e: correu@imfe.org 

www.imfe.org 

Horari secretaria: de 9h a 14h 

de dilluns a divendres i de 16h a 

19h de dilluns a dijous. 


