
 
 

CURRÍCULUM VITAE – JOSÉ M. ÉCIJA ALBALATE 
 

DADES PERSONALS 

Nom i cognoms: José Manuel Écija Albalate 

Data de naixement: 8 d’agost de 1953 
Lloc de naixement: Madrid 
Correu electrònic: ecijaaj@cubelles.org    
Grup polític al qual representa a l’Ajuntament de Cubelles: Partit dels 

Socialistes de Catalunya (PSC) 
 

DADES ACADÈMIQUES 

Formació reglada: 
- Diplomat per Col·legio Universitari d’Estudis Financers. 

 

Formació no reglada: 
Formació específica i continuada en cada una de les empreses en les que s’ha 

desenvolupat la vida professional, entre d’altres: 

-Comptabilitat, comptabilitat analítica i de despeses. 
-Análisis de procesos. 
-Confecció i anàlisi de balanços  
-Operativa i comerç exterior 
-Mercat de divises, cobertures i assegurances de canvi 
-Mercat de capitals i borsa 
-Productes d’inversió, financers i d’assegurances, productes estructurats i 
derivats. 
-Productes de crèdit bàsics i complexos, Leasing, confirmin, factoring, rentin, 
cobertures de tipus d’interès. 
-Anàlisi i valoració d’empreses. 
-Formació comercial i de vendes, continuada en cada una de les empreses 
-Anàlisi d’alternatives i negociació cap al possible 
-Relacions laborals 
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CURRÍCULUM VITAE – JOSÉ M. ÉCIJA ALBALATE 
 
 
DADES PROFESSIONALS 

Professió: Professional del sector financer 
Ocupació actual: Dedicació política 

 

Trajectòria professional:  
-Comptabilitat, vendes, despeses, anàlisi de processos per la 
mecanització/informatització comptable i administrativa d’una multinacional del 
sector químic/farmacèutic. 
 
-Anàlisi de processos i posada en marxa de la mecanització/informatització 
comptable i administrativa en una multinacional del sector editorial i discogràfic. 
 
-Anàlisi i posada en marxa de processos mecanitzats de control del 
departament estranger, operativa de transaccions exteriors, control seguiment i 
autorització de situacions especials de risc, captador, assessor i analista 
d’empreses, director d’oficina, director d’empreses, anàlisi financer i control de 
risc, mediador i negociador de situacions especials de refinançament de deute, 
àrea d’empreses en quatre entitats bancàries.  
 

DADES POLÍTIQUES 

Càrrec actual: Regidora del Partit Socialista de Catalunya (PSC) 

  
Trajectòria política: 
-Militant al PSC de Cubelles  

-Regidor de l’Ajuntament de Cubelles en la legislatura 2011-2015 

-Regidor d’Hisenda i Dinamització Econòmica (gener 2013- maig 2015) 

-Membre de la llista local del PSC a les eleccions municipals del 2007, 2011 i 

2015  

 

ALTRES DADES D’INTERÈS 

 


