SOFIA GARCÍA SOLÍS, és Llicenciada en Dret per la Universitat de València (1987).
Després de la llicenciatura, va realitzar el Curs de Pràctiques Jurídiques en l'ICAV
(1987/1988).
• Ha sigut membre de la Secció de Dret Administratiu del Col·legi d'Advocats de
València.
Des de 1988
• Advocada en exercici. Especialista en Dret Laboral i Dret Administratiu.
• Assessora de les Federacions de l'Àrea Pública del Sindicat CCOO-PV (Sanitat,
Ensenyament i Administració Pública)
En els 30 anys d'exercici professional, ha assumit l'assessorament, la representació i defensa
en els Jutjats i Tribunals de Justícia dels assumptes relacionats amb el personal al servei de
les Administracions Públiques, així com l'assessorament al sindicat en qüestions jurídiques i
la defensa dels seus interessos davant els jutjats i Tribunals.
Donada la seua condició de membre de la Secció de Dret Administratiu de l'ICAV, ha
tingut l'oportunitat de participar en conferències organitzades pel Consell General del
Poder Judicial i el Col·legi d'Advocats de València.
Ha participat en nombroses jornades, cursos i seminaris sobre Dret Laboral i Dret
Administratiu organitzats pel Sindicat CCOO dins del seu programa de Cursos de
Formació.
Ha assistit a nombroses jornades d'estudi sobre la gestió i organització de les
Administracions Públiques, en les quals s'han tractat, entre altres qüestions, els Plans
d'Ordenació de Recursos Humans, la reversió dels contractes públics a la llum de la Llei de
Contractes del Sector Públic, els Plans d'Igualtat en l'àmbit de l'Administració Pública,
l'estudi de les Directives Comunitàries aplicables al personal al servei de les
Administracions, la OIT i el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, els efectes laborals de
la nova regulació de protecció de dades personals, el seu tractament i sistemes de control,
en relació amb el dret d'informació. A més de cursos relacionats amb normes de funció
pública estatals, autonòmiques i locals i la jurisprudència dels Tribunals en relació amb el
personal al servei de l'Administració (personal funcionari, laboral i estatutari).

