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 Breve biografía del candidato. 
 
Ingeniero de Sistemas e Informática, con experiencia en cargos de Dirección de Áreas de Sistemas e Informática en la 
Ciudad de Bogotá. Entidades como: 
 
Secretaria de Hacienda Distrital, Catastro Distrital y Empresa de Acueducto de Bogotá. Experiencia Docente como 
profesor hora Catedra de la Universidad Nacional de Colombia. 

 
 Háblanos de ti. La persona y sus intereses. 

 

Soy Ingeniero de Sistemas de profesión con un Master en Auditoria de Sistemasme considero una persona con muy 
buenas relaciones interpersonales; destacada capacidad para el aprendizaje continuo, innovador y proyectado a 
excelentes resultados. Ordenado, proactivo, responsable, efciente, creativo, honesto, con gran sentido de pertenencia 
empresarial y de trabajo en equipo.  

 
 Háblanos de tu trayectoria, tu formación y desarrollo profesional. 

Como parte de mi formación y experiencia profesional he liderado proyectos que han dejado huella tales como: 
 
Director de Proyecto Modelo de Intercambio de Información en Bogotá con la creación del Código Homologado de 
Identificación Predial -CHIP que permitió la unión de la información Física, Jurídica y de Impuestos de los predios en la 
Ciudad de Bogotá con un solo identificador para los predio; con lo cual se logro la unión de la Bases de Datos de cinco 
entidades del Distrito y la Superintendencia de Notariado de la Nación. 
 
Creador de la IDECA: Infraestructura de datos Espaciales del Distrito Capital con lo cual se logra la unificación de los 
datos geográficos en el Distrito Capital.  
 
 

 Cuenta cómo nació tu interés por participar en LACNIC y cuál es tu historia con LACNIC. 
 

En la Empresa de Acueducto de Bogotá como Líder de Infraestructura y en cumplimiento de la resolución 2710 de 
2017 del Ministerio de Telecomunicaciones de Colombia adelantamos la FASE I del proyecto IPv4 - a IPv6, en el cual 
uno de los productos fue la adquisición del poOl de direcciones IPv6 ANTE LACNIC. Con lo cual conocí la entidad y la 
importancia en la región.  

 
 ¿Cuál es tu visión de LACNIC, su misión y el papel de LACNIC como factor de desarrollo y crecimiento de la 

región? 
 

Como Ingeniero de Sistemas de profesión el lograr un identificador único IPv6 para todos los elementos de TI en los 
países de la región va a acorde con las experiencias en mi vida profesional.  



 

 

 
 

 ¿Qué crees que es lo más importante que aportarás a LACNIC como integrante del órgano en caso de ser 
elegido y qué te motiva para postularte a dicha posición? 

 
El promover al nivel de mi país y la región la importancia de identificador único unicó IPv6 es un nuevo reto a cumplir. 
 
 
 

Ø Criterios de Idoneidad Deseables 
 
 
Respuestas enviadas por el/la candidato/a a través del cuestionario de Incompatibilidades, Capacidades e 
Idoneidades: 
 

 Que tenga o haya tenido algún nivel de participación en órganos electivos de LACNIC. 
 

 Ninguno 
 

 Que participe o haya participado en alguno de los foros técnicos de la región (FLIP6, Foro de Seguridad, 
Foro de Interconexión, Foro de Operadores).  
 

 Ninguno 
 

 Que participe o haya participado u organizado eventos auspiciados por LACNIC (LACNIC, LACNIC 
ONtheMOVE, AMPARO, etc.).  

 
 Evento LACNIC 
 

 Vínculo profesional o laboral (ya sea como empleado, asesor, consultor, directivo y/o accionista) con 
entidades titulares de recursos numéricos en la región (asociados LACNIC). 

 
No 
 

 Vínculo profesional o laboral (ya sea como empleado, asesor, consultor, directivo y/o accionista) con 
organizaciones de la comunidad técnica de la región. 

 
No 
 
 

 Brief biography of the candidate. 
 
Systems and IT Engineer, with experience in different positions at the Department of Systems and IT of the City of 
Bogotá. Entities such as: District Secretary of Finance, District Records Office, and the Aqueduct Company of Bogotá. 
Experience as a professor at the National University of Colombia. 
 
 

 Tell us about yourself and your interests. 
 
I am a Systems Engineer by profession with a master’s degree in Systems Auditing. I believe I have very good 
interpersonal relationship skills, an outstanding capacity for continuous learning, I am innovative and results oriented. 



 

 

I am organized, proactive, responsible, efficient, creative, honest, with a great sense of belonging and capacity for 
teamwork. 
 
 

 Tell us about your work experience, education and professional development. 
 
As part of my training and professional experience, I have led projects that left their mark, among them:  
Director of the Model Project for Information Exchange in Bogotá, including the creation of the Standardized Property 
Identification Code (CHIP, by its Spanish acronym) which allowed connecting the physical, legal and tax information of 
each real estate property in the City of Bogotá with a single identifier; this led to the unification of the databases of 
five district agencies and the National Superintendent of Public Notaries.  
Creator of the Spatial Data Infrastructure of the Capital District (IDECA, by its Spanish acronym), which unified 
geographic data in the Capital District. 
 
 

 Tell us why you are interested in participating in LACNIC and your history with the organization. 
 
At the Aqueduct Company of Bogotá, as Head of Infrastructure and in compliance with resolution 2710/2017 of the 
Colombian Ministry of Telecommunications, we advanced PHASE I of the IPv4 to IPv6 project, which involved 
obtaining IPv6 addresses from LACNIC. This is how I came to know the organization and its importance in the region. 
 
 

 What do you think of LACNIC, its mission, and the organization’s role as a driver of growth and 
development in the region? 

 
As a Systems Engineer by profession, achieving a unique IPv6 identifier for all IT elements in the countries of the 
region is consistent with my professional experiences. 
 
 

 In your opinion, what would be your greatest contribution to LACNIC as a member should you be elected? 
What motivated you to run for a position on the elective body? 

 
Promoting the importance of a unique IPv6 identifier in my country and across the region is a new challenge to meet. 
 
 

Ø Desirable Suitability Criteria 
 
 
Answers submitted by the candidate through the Questionnaire on Incompatibilities, Capabilities and Suitability: 
 
 

 Having or having had some level of participation in LACNIC's elected bodies. 
 
 None 
 

 Participating or having participated in one of the regional technical forums (FLIP6, SecurityForum, 
Interconnection Forum, Network Operators Forum). 

 
 None 
 
 



 

 

 Participating or having participated or organized events sponsored by LACNIC (LACNIC, LACNIC OnThe 
Move, AMPARO, etc.) 

  
 LACNIC event 
 
 

 Professional or employment ties (whether as an employee, advisor, consultant, manager 
and/orshareholder) to organizations which have been assigned number resources in theregion (LACNIC 
members). 

 
 No 

 
 

 Professional or employment ties (whether as an employee, advisor, consultant, manager 
and/orshareholder) to organizations that are part of the regional technicalcommunity. 

 
 No 
 
 

 Breve biografia do candidato. 
 
Engenheiro de Sistemas e Informática, com experiência em cargos de Gestão de Áreas de Sistemas e Informática na 
Cidade de Bogotá. Entidades como: 
 
Secretaria de Fazenda Distrital, Cadastro Distrital e Empresa do Aqueduto de Bogotá. Experiência de ensino como 
professor hora Cadeira da Universidade Nacional da Colômbia. 
 

 Conte-nos sobre você, a pessoa e seus interesses.  
 
Sou Engenheiro de Sistemas de profissão com Mestrado em Auditoria de Sistemas. Eu me considero uma pessoa com 
ótimo relacionamento interpessoal, excelente capacidade de aprendizado contínuo, inovador e projetado para 
excelentes resultados. Sou ordenado, proativo, responsável, eficiente, criativo, honesto, com um grande senso de 
pertencimento empresarial e de trabalho em equipe. 
 

 Conte-nos sua trajetória, formação e desenvolvimento profissional.  
 
Como parte da minha formação e experiência profissional, liderei projetos que deixaram sua marca, como: 
 
Diretor de Projeto Modelo de Troca de Informações em Bogotá com a criação do Código Homologado de Identificação 
Predial -CHIP que permitiu a união das informações físicas, legais e fiscais dos imóveis na Cidade de Bogotá com um 
único identificador para os imóveis; com o qual foi alcançada a união dos Bancos de Dados de cinco entidades do 
Distrito e a Superintendência de Notariado da Nação. 
 
Criador da IDECA: Infraestrutura de Dados Espaciais do Distrito Capital que consegue unificar os dados geográficos no 
Distrito Capital. 
 

 Conte como nasceu seu interesse em participar em LACNIC e qual é a sua história com LACNIC. 
 
Na Empresa Aqueduto de Bogotá como Líder de Infraestrutura e em conformidade com a resolução 2710 de 2017 do 
Ministério das Telecomunicações da Colômbia, adiantamos a FASE I do projeto IPv4 - para IPv6, em que um dos 
produtos foi a aquisição do pool de Endereços IPv6 ANTE LACNIC. Assim foi como conheci a entidade e a importância 
na região. 



 

 

 Qual é a sua visão de LACNIC, sua missão e o papel de LACNIC como fator de desenvolvimento e 
crescimento da região?  

 
Como Engenheiro de Sistemas, conseguir um identificador único IPv6 para todos os elementos de TI nos países da 
região concorda com as experiências da minha vida profissional. 
 

 Qual será sua contribuição mais importante a LACNIC como integrante do órgão em caso de ser escolhido e 
o quê te motiva a nomear-se para dita posição? 

 
Promover no meu país e na região a importância de um identificador único IPv6 é um novo desafio a cumprir. 
 
 

Ø Critérios de Idoneidade Desejáveis 
 
 
Respostas enviadas pelo/a candidato/a através do questionário de Incompatibilidades, Capacidades e Idoneidades: 
 

 Que tenha o teve algum nível de participação em órgãos eletivos de LACNIC. 
 
 Nenhum 
 

 Que participe ou tenha participado de qualquer um dos fóruns técnicos da região (FLIP6, Fórum de 
Segurança, Fórum de Interconexão, Fórum de Operadores). 
 
Nenhum 
 

 Que participe ou tenha participado ou organizado eventos patrocinados por LACNIC (LACNIC, LACNICON 
the MOVE, AMPARO, etc.). 

 
 Evento LACNIC 
 

 Relação profissional ou de trabalho (seja como funcionário, assessor, consultor, gerente e / ou acionista) 
com organizações titulares de recursos de numeração na região (associados LACNIC). 

 
 Não 
 

 Relação profissional ou de trabalho (seja como funcionário, assessor, consultor, gerente e / ou acionista) 
com organizações da comunidade técnica da região. 

 
 Não 


