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Rodolfo Malpartida Avendaño 

 
 

 
 Breve biografía del candidato. 

 
Boliviano, nacido el 19 de julio de 1977, casado con 3 hijos, mi residencia fue mayormente en Bolivia, sali al exteriro 
para formación 

 
 Háblanos de ti. La persona y sus intereses. 

 
Soy una persona activa, como muchas ganas de adquirir conocimiento y tener experiencias y retos nuevos. Me 
interesa basicamente el área de Telecomunicaciones, Regulaciones y Nuevas Soluciones. 
 

 Háblanos de tu trayectoria, tu formación y desarrollo profesional. 

Bachiller del Colegio Sagrado Corazon, realice mi pregrado en Sucre Bolivia en la universidad Boliviana de Informática, 
Post grado en Seguridad Informática de la Universidad de Avila España, Diplomado en Educación Superior en la 
Universidad Publica del Alto Bolivia, Master en Dirección Estratégica en Telecomunicaciones en La Universidad 
Internacional Iberoamericana y diversos cursos de formación en el área informática, de telecomunicaciones y de 
relaciones humanas. 
Trabaje como docente y dirección académico en la Universidad Boliviana de Informática, en cargo de responsable 
informático en distintas instituciones. En la institución en la que desarrollo mi actividad actualmente (COTES R.L.) 
fungi como técnico de internet, Encargado de Internet y actualmente como Director Técnico en total 11 a los de 
servicios en la institución y 22 años de desarrollo profesional 
 

 Cuenta cómo nació tu interés por participar en LACNIC y cuál es tu historia con LACNIC. 
 
Cotes al ser parte de la LACNIC y contar con recursos IP, fue invitado a diversos eventos de los que fui parte. De esta 
manera nació mi interés en la institución y sus objetivos. 
 

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

 
Inicialmente visualizo a la LACNIC como un ente regulador y de gestión de recursos IP, posteriormente pienso que 
tiene responsabilidades en el área de desarrollo de las telecomunicaciones en la región, acceso universal a Internet en 
todos los paises de la gestión y finalmente proveer toda la información útil referente a las telecomunicaciones. 
Adicionalmente, veo la necesidad de ampliar horizontes y diversificar los servicios a tecnologías y soluciones 
relacionadas al rubro. 
 

 ¿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? 

 
Me postulo a la comisión electoral debido a que considera que pi posición actual es totalmente imparcial, con el solo 
propósito de potenciar el crecimiento y progreso de la región en el área de las telecomunicaciones. 



 

 

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 / LACNOG 
 

 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). 

 
Ninguno 
 

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

 
Ninguno 
 
 

 Brief biography of the candidate. 
 
Bolivian, born on 19 July 1977, married with three children, my place of residence has been mostly in Bolivia, I moved 
abroad for training. 
 

 Tell us about yourself and your interests. 
 
I am very active, eager to acquire knowledge, have new experiences, and face new challenges. I am basically 
interested in Telecommunications, Regulations, and New Solutions. 
 

 Tell us about your work experience, education and professional development. 
 
I completed my secondary education at Sacred Heart College; my undergraduate degree at the Bolivian University of 
Informatics in Sucre, Bolivia; my Postgraduate degree in Computer Security at the University of Avila, Spain; a diploma 
in Higher Education at the Public University of Alto Bolivia; a master's degree in Strategic Telecommunications 
Management at the International Ibero-American University, and various courses in the field of IT, 
telecommunications, and human relations. 
 
I worked as a teacher and academic director at the Bolivian University of Informatics, as well as an IT manager in 
different institutions. At the institution where I am currently working (COTES R.L.) I have served as an Internet 



 

 

technician, Internet Manager and currently as Technical Director for a total of 11 services in the institution and 22 
years of professional development 
 

 Tell us why you are interested in participating in LACNIC and your history with the organization. 
 
Because Cotes is a LACNIC member and has IP resources, we were invited to various events in which I participated. 
This is what originated my interest in the institution and its goals. 
 

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

 
First, I envision LACNIC as a regulatory body and manager of IP resources; second, I believe that LACNIC has 
responsibilities in regional telecommunications development, universal Internet access in all the countries in its 
service region; finally, LACNIC provides all the useful information related to telecommunications. In addition, I see the 
need to broaden horizons and diversify the services to technologies and solutions related to the field. 
 

 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? 

 
I am running for the electoral commission given that my current position is completely impartial, with the sole 
purpose of promoting the growth and progress of the region in the field of telecommunications. 
 
 

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 / LACNOG 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). 

 
None 
 

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

 
None 



 

 

 Breve biografia do candidato. 
 
Nasci na Bolívia em 19 de julho de 1977, sou casado com 3 filhos, minha residência foi majoritariamente na Bolívia, fui 
para o exterior para me capacitar. 
 

 Conte-nos sobre você, a pessoa e seus interesses.  
 
Sou uma pessoa ativa, com vontade de adquirir conhecimentos e ter novas experiências e desafios. Interesso-me 
principalmente na área das telecomunicações, regulamentações e novas soluções. 
 

 Conte-nos sua trajetória, formação e desenvolvimento profissional.  
 
Bacharel pelo Colégio Sagrado Corazón, fiz minha graduação em Sucre Bolívia na Universidade Boliviana de 
Informática, pós-graduação em Segurança de Computadores na Universidade de Ávila Espanha, Diploma em Educação 
Superior na Universidade Pública do Alto Bolívia, Mestrado em Gestão Estratégica nas Telecomunicações na 
Universidade Internacional Ibero-Americana e diversos cursos de formação na área da informática, telecomunicações 
e relações humanas. 
 
Trabalhei como professor e diretor acadêmico na Universidade Boliviana de Informática, sendo responsável 
informático em diferentes instituições. Na instituição em que exerço atualmente a minha atividade (COTES R.L.) 
trabalhei como técnico da Internet, encarregado da Internet e hoje como Diretor Técnico em um total de 11 serviços 
na instituição e 22 anos de desenvolvimento profissional. 
 

 Conte como nasceu seu interesse em participar em LACNIC e qual é a sua história com LACNIC. 
 
A COTES, por fazer parte do LACNIC e contar com recursos IP, foi convidado para vários eventos dos quais fui parte. 
Assim nasceu o meu interesse na instituição e nos seus objetivos. 
 

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

 
Inicialmente, vejo o LACNIC como uma entidade reguladora e gestora de recursos IP, depois penso que tem 
responsabilidades na área de desenvolvimento das telecomunicações na região, acesso universal à Internet em todos 
os países da administração, e finalmente, fornecer todas as informações úteis sobre as telecomunicações. Além disso, 
vejo a necessidade de ampliar horizontes e diversificar os serviços para tecnologias e soluções relacionadas à área. 
 

 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? 

 
Eu me candidato para a Comissão Eleitoral porque considera que minha posição atual é totalmente imparcial, com o 
único propósito de promover o crescimento e o progresso da região na área das telecomunicações. 
 
 

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 / LACNOG 
 

 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). 

 
Nenhum 
 

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

 
Nenhum 
 


