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TOMÁS RODRÍGUEZ GARRAZA, és Llicenciat en Psicologia per la Universitat

Complutense de Madrid., Màster en Direcció de Servicis Sanitaris, per la UPNA. Expert

Universitari en Gestió de la Qualitat ;Executive;, per la UPNA, . Màster en Gestió de 

Qualitat de la Formació, per la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED), 

Master en Direcció i Gestió Pública, per la Universitat Pública de Navarra (UPNA) ."

Té una llarga Experiència professional que va iniciar com a Psicòleg escolar. Ha sigut

Director Gerent d'ONARTU , ha sigut responsable de Psicologia, de Modernització i 

Qualitat , Director del Servici de Selecció per a l'Ingrés de l'INAP , secretari general de 

l'INAP i Director de l'Institut Navarro d'Administració Pública. Orientador de l'Escola

d'Art de Pamplona,i, Responsable de la Unitat d'Inspecció del Personal Docent i 

Investigador de la Universitat Pública de Navarra.

També ha desenrotllat la seua activitat en l'àmbit institucional com a Secretari del 

Patronat de la Fundació Navarra per a la Qualitat, representant de l'INAP davant de les 

Comissions General i Permanent de la Formació Contínua, presidides per l'Institut

Nacional d'Administració Pública. i, Membre del Comité de Garantia de Qualitat de la 

Facultat de Ciències Socials i Humanes de la UPNA"

En l'àmbit acadèmic, ha sigut ponent en diferents fòrums relacionats amb la 

Modernització i la Qualitat i avaluador del Premi Navarro a l'Excel·lència i del Premi a les 

Bones Pràctiques de Gestió Interna del Ministeri d'Administracions Públiques. 

És autor i col·laborador de diverses publicacions relacionades amb l'administració

pública, La Qualitat i la Millora en l'Administració Pública, Estudios de l'Administració

des de l'Administració, Comentarios a la llei Foral 11/2007, per a la implantació de 

l'Administració Electrònica en l'Administració de la Comunitat Foral de Navarra i els seus

organismes autónomos;,;Guía de Qualitat i Millora en les Administracions Públiques. 

Compta amb les acreditacions ;National Excellence Assesor EFQM; i per l'Institut

Europeu d'Administració Pública per a implantar el Model d'Excel·lència per al Sector 

Públic, CAF.

En l'actualitat és Director General de Formació Professional del Departament d'Educació

del Govern de Navarra


