
 

 
 

 

Iñaki Calonge Crespo 

Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoko kidea 

 

PRESTAKUNTZA 

 

Titulazioa: Zuzenbidean lizentziatua Deustuko Unibertsitatean. 

Hizkuntzak: Euskara (EGA eta 4. hizkuntza-eskakizuna) eta Frantsesa A2. 

Graduondokoak: 

* Diploma de Estudios Europeos Sección Jurídica (Universidad de Deusto). 

* Título de Especialista Universitario en Administración Pública (UPV). 

Ikastaro eta mintegi aipagarrienak: 

* Lantaldeen Zuzendaritza (IVAP) 

*Gizarte Segurantzaren Lege Araubidea (Madrilgo Unibertsitate 

Politeknikoa). 

Argitalpenak: 

* Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua eta hura garatzeko 

autonomia-erkidegoko legegilearen konfigurazio-marjinak (IVAP, 

kolektiboa). 

* Bideozaintza eta Segurtasun Publikoa ("bideozaintza" Tirant 

monografiak). 

Irakaskuntza: 

* Herri Administrazioetan dokumentazioa eskuratzeari buruzko ikastaroa (EHU). 

* Segurtasunaren Administrazio Zuzenbidea, Segurtasun Publiko eta 

Larrialdietako graduaren barruan (EHU). 

* Negoziazio Kolektiboa irakasgaiko irakaslea euskaraz eta gaztelaniaz, 

Deustuko Unibertsitateak eta Bizkaiko Abokatuen Elkargoak antolatutako 

Abokatutza Masterrean. 

 

 



KARRERA PROFESIONALA 

 Goi Mailako Teknikarien Kidegoko karrerako funtzionarioa, Zuzenbidean 

lizentziatua Euskal Autonomia Erkidegoan (1992-07-10) 

Betetako lanpostuak: 

 1995-01-15etik 1995-09-17ra, Toki Administrazioko letradu-teknikaria, 

toki-erakundeei lege-aholkularitza emateko, toki-administrazioen 

eskumen-esparruari buruzko txosten juridikoak egiteko, toki-korporazioen 

egintzen legezkotasun-kontrolerako eta gaiari buruzko arauak aztertzea, 

aztertzea eta prestatzea. 

 1995-09-18tik 1997-01-26ra, Funtzio Publikoaren Zuzendaritzako 

Langileen Araubide Juridikoaren arduraduna. Bertan, arlo horretako 

txostenak eta arau-xedapenak egiteko, arauak aztertzeko, aholkularitza 

juridikoa emateko eta arau-garapena bultzatzeko eginkizunak garatu 

zituen, bai eta EAEko Administrazioak indarrean dagoen Funtzio 

Publikoaren araudiaren aplikazioa kontrolatzeko eta jarraipena egiteko 

zereginak ere. 

 1997-01-27tik 1999-06-21era, Funtzio Publikoko Zuzendaritzako Txosten 

eta Proiektuen arduraduna. Bertan, xedapen orokorrak egiteko, Euskal 

Funtzio Publikoaren araubide juridikoari buruzko legezkotasun-txostenak 

egiteko eta Funtzio Publikoko Zuzendaritzako nomina-sistema eta 

langileen erregistroa indarrean dagoen araudira egokitzeko kudeaketa 

gainbegiratzeko eginkizunak garatu zituen, eta LKB ezartzeaz arduratu 

zen. 

 1999-06-21etik 2009-05-08ra, Giza Baliabideen Plangintzarako 

aholkularia. Bertan, xedapen orokorrak egin eta proposatu zituen, 

aholkularitza juridikoa eman, arauak aztertu eta langileen kudeaketa 

integratuko sistema zuzendu zuen. 

 2009-05-09tik 2009-06-09ra, Herrizaingo Saileko Aholkularitza 

Juridikoaren arduraduna. Segurtasun publikoari buruzko araudia egiteko, 

saileko organoei aholkuak emateko, saileko administrazioarekiko auzi-

errekurtsoak kontrolatzeko eta gai horri buruzko txostenak eta irizpenak 

egiteko eginkizunak garatu zituen. 



 2009-06-10 (e) tik 2012-10-26 (e) ra, Herrizaingo Saileko Araubide 

Juridikoaren eta Zerbitzuen zuzendaria. Bertan, Araubide Juridikoaren 

zuzendaritza baten berezko eginkizunak garatu zituen, administrazio-

errekurtsoak eta ondare-erantzukizuneko espedienteak ebaztera, 

askotariko txostenak egitera eta saileko organoei aholkularitza ematera 

bideratuak. Nabarmentzekoa da, Herrizaingo Sailaren konfigurazioa dela 

eta, nabarmentzekoa dela xedapen orokorrak egiteko lana (lege-

aurreproiektuak, dekretuak eta aginduak). 

 2012-10-27tik gaur egun arte, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoko 

kidea, hainbat arlotan irizpenak egiten dituena, besteak beste: lege-

proiektuen eta dekretuen edukiaren azterketa, administrazioen arteko 

eskumen-gatazkak, administrazio-egintzak eta -xedapenak ofizioz 

berrikustea, kontratuak suntsiaraztea, ondare-erantzukizuneko 

erreklamazioak. 

 

 

 

 

 

 


