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REGLAMENT DEL CONSELL INTERNACIONAL DE COORDINACIÓ
D'ARXIVERS SENSE FRONTERES INTERNACIONAL

Capítol I.- PRELIMINAR
Article 1.- Finalitat.
1.- El present Reglament té per objecte determinar els principis d'actuació del
Consell Internacional de Coordinació (d'ara endavant CIC) de la xarxa
internacional Arxivers sense Fronteres (d'ara endavant AsF Internacional), la
seva missió, les regles bàsiques de la seva organització i funcionament i les
normes de conducta dels seus membres.
Article 2.- Interpretació.
1.- El present Reglament s'interpretarà de conformitat amb la Carta
Internacional d'AsF, així com amb aquells principis i preceptes comuns als
estatuts dels membres que integren AsF Internacional, atenent fonamentalment
al seu esperit i finalitat, corresponent al CIC la facultat de resoldre els dubtes
interpretatius que puguin sorgir en la seva aplicació.
Article 3.- Modificació.
1.- El present Reglament només es pot modificar a instàncies del president o
d'un terç del nombre de Consellers en exercici del càrrec, que hauran
d'acompanyar la seva proposta d'una memòria justificativa.
2.- El secretari del CIC ha d'adjuntar el text de la proposta i la memòria
justificativa a la convocatòria de la reunió relativa a la modificació.
3.- La modificació del Reglament exigirà per a la seva validesa l'acord adoptat
per la majoria absoluta dels components del CIC.
Article 4.- Difusió.
1.- Els consellers tenen l'obligació de conèixer, complir i fer complir el present
Reglament. A aquest efecte, el secretari del CIC facilitarà a tots ells un
exemplar.
2.- El CIC adoptarà les mesures oportunes perquè el Reglament sigui difós
entre tots els socis de les persones jurídiques que integren la xarxa
internacional d'AsF.
Capítol II.- MISSIÓ
Article 5.- Funcions.
1.- El màxim òrgan de coordinació de la xarxa internacional AsF és el CIC.
2.- La funció principal del CIC consisteix en la coordinació d'AsF Internacional.

3.- El CIC té la facultat d'orientar les estratègies comunes i coordinar els
esforços de les diferents persones jurídiques que conformen AsF Internacional,
amb el propòsit de mantenir sempre que sigui possible uns criteris d'actuació
global per al conjunt de les persones jurídiques adherides.
4.- El CIC insta la promoció de projectes per aconseguir els objectius comuns,
així com avalua el seu funcionament. En tot cas serà preceptiu informar
anualment al CIC dels projectes que les persones jurídiques tinguin previst dur
a terme.
5.- Les línies d'actuació establertes pel CIC es centren preferentment en:
- Països que hagin patit alguna repressió política o social en el marc de
sistemes polítics totalitaris, que hagin privat a les persones dels seus drets
individuals o col·lectius com a pobles i sent necessària la lluita pel coneixement
de la veritat dels fets, la seva defensa davant el poder judicial i el restabliment
de la pau social.
- Països sotmesos a situacions bèl·liques o de violència generalitzada, o
afectats per catàstrofes naturals o de qualsevol altra naturalesa que puguin
comportar un greu risc de desaparició del seu patrimoni documental.
- Països que tinguin un patrimoni documental en perill imminent de pèrdua o
degradació.
6.- El CIC delega la gestió ordinària de coordinació d'AsF Internacional al
Comitè Executiu.
Article 6.- Compliment dels objectius generals
1.- El criteri que ha de presidir en tot moment l'actuació del CIC és la
consecució dels objectius generals expressats en l'epígraf II de la Carta
Internacional, complint la seva missió d'acord amb la bona fe i observant
aquells deures ètics propis d'una conducció responsable d'AsF Internacional.

Capítol III.- COMPOSICIÓ I ESTRUCTURA
Article 7.- Composició.
1.- Són membres del CIC les persones jurídiques pertanyents a AsF
Internacional, sent representades pels seus presidents.
2.- Els membres del CIC exerceixen la funció de Consellers i, amb
independència del càrrec que ocupin, ho són a títol honorífic i no retribuït.
3.- L'adhesió d'una nova persona jurídica a AsF Internacional es formalitzarà
mitjançant una sol·licitud adreçada al President del CIC, que la sotmetrà a la
seva aprovació. L'adhesió haurà d'aprovar per la majoria de dos terços de
Consellers concurrents presents o representats i implicarà l'adquisició d'un
compromís de compliment lleial de la Carta Internacional per part de la persona
adherida.

Article 8.-Càrrecs.
1.- Els càrrecs de direcció del CIC són President, Vicepresident i Secretari.
Aquests càrrecs conformen el Comitè Executiu del CIC.
2.- Els consellers que vulguin ocupar els càrrecs del Comitè Executiu de
presentar al secretari, un mes abans de l'expiració del mandat, una candidatura
de tres membres del CIC especificant el càrrec a què aspira cada un d'ells.
3.- L'elecció de la candidatura ha d'obtenir la majoria absoluta de la totalitat
dels consellers.
4.- El càrrec s'exerceix per un període de quatre anys sense perjudici que cada
persona física pugui ser reelegida una vegada més.
Article 9.- president.
1.- El President impulsa i promou la presa de decisions per a complir amb les
funcions que té atribuïdes el CIC d'acord amb l'article 5 d'aquest Reglament.
2.- El President del CIC assumirà així mateix la presidència del Comitè
Executiu.
Article 10.- Vicepresident.
1.- El vicepresident col·labora lleialment amb el President en l'exercici de les
seves funcions.
2.- El vicepresident substitueix el president, en cas d'impossibilitat o absència,
pel que fa al funcionament del CIC.
3.- El vicepresident del CIC assumirà així mateix la vicepresidència del Comitè
Executiu.
Article 11.- Secretari.
1.- Les funcions del secretari són les d'auxiliar al President i al Vicepresident en
les seves tasques i de proveir per al bon funcionament del CIC, ocupant molt
especialment de prestar als consellers l'assessorament i la informació
necessàries, de conservar la documentació social, de reflectir degudament en
els llibres d'actes el desenvolupament de les sessions i de donar fe dels acords
de l'òrgan.
2.- El Secretari, tindrà cura en tot cas de la legalitat formal i material de les
actuacions del CIC i que els seus procediments i regles de govern siguin
respectades.
3.- En cas d'absència, el vicepresident del CIC exercirà les funcions de
Secretari.
4.- El secretari del CIC assumirà així mateix la secretaria del Comitè Executiu.

Capítol IV.- FUNCIONAMENT
Article 12.- Reunions del CIC.

1.- El CIC es reunirà d'ordinari amb una periodicitat no superior a l'any en curs i
sempre que ho estimi oportú el President per al bon funcionament d'AsF
Internacional.
2.- La convocatòria de les sessions inclourà sempre l'ordre del dia de la sessió i
s'efectuarà per carta, fax, telegrama o correu electrònic, i estarà autoritzada
amb la signatura del President, o la del secretari o Vicepresident per ordre del
president. La convocatòria es cursarà amb una antelació mínima de trenta dies
a la direcció designada per cada Conseller.
3.- Serà responsabilitat dels membres del Comitè Executiu, i en particular del
secretari, preparar i facilitar a la resta dels consellers tota la informació
necessària per a l'adopció dels acords proposats en l'ordre del dia de cada
reunió.
4.- El President gaudirà sempre de la facultat d'informar al CIC d'aquells
assumptes que consideri convenient per a la bona marxa d'AsF Internacional
amb independència que figurin o no en l'ordre del dia de la sessió.
Article 13.- Desenvolupament de les sessions.
1.- El CIC quedarà vàlidament constituït quan concorrin, presents o
representats, almenys la meitat més un dels consellers que el componguin, i el
que no vagi a assistir a la reunió conferir la seva representació a un altre
conseller que concorri, havent de ser tal representació per escrit i amb caràcter
especial per a cada reunió.
2.- Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels consellers concurrents
presents o representats, llevat que aquest reglament o la Carta Internacional
exigeixin majoria reforçada.
3.- El President organitzarà el debat procurant i promovent la participació de
tots els consellers en les deliberacions de l'òrgan, i sotmetrà els assumptes a
votació quan els consideri suficientment debatuts.
4.- Cada conseller present o degudament representat disposarà d'un vot.
Article 14.- Principi de transparència.
1.- El CIC difondrà entre les persones jurídiques que componen AsF
Internacional còpia de les actes de les reunions celebrades.

Capítol V.- DESIGNACIÓ I CESSAMENT DE CONSELLERS
Article 15.- Nomenament de Consellers.
1.- Els consellers ho són en la seva condició de presidents de cadascuna de les
persones jurídiques que integren AsF Internacional.
2.- Cada persona jurídica que integra AsF Internacional nomena un suplent que
actua quan sigui necessari en delegació del Conseller corresponent.
Article 16.- Durada del càrrec.

1.- Els consellers exerciran el seu càrrec mentre siguin presidents de la
persona jurídica membre d'AsF Internacional.
Article 17.- Cessament dels Consellers.
1.- Els consellers cessaran en el càrrec quan deixin de ser Presidents de la
persona jurídica que representen.
2.- Els membres del Comitè Executiu cessaran quan ho facin en la seva
condició de Conseller.
Capítol VI.- EL COMITÈ EXECUTIU
Article 18.- Composició i funcions
1.- El CIC constituirà un Comitè Executiu conformat pel president, el
vicepresident i el secretari del CIC.
2.- Les funcions del Comitè Executiu consistiran en la difusió dels objectius
d'AsF Internacional i de les seves activitats, en la representació institucional i
en la gestió ordinària de coordinació per delegació del CIC.
Article 19.- Funcionament
1.- El Comitè Executiu es reunirà de manera ordinària cada sis mesos prèvia
convocatòria i sempre que ho estimi oportú el President per al bon
funcionament de la AsF Internacional. Correspon al president la convocatòria
de les reunions.
2.- El Secretari estendrà actes de les sessions en els termes acordats per al
CIC.
3.- El President en nom del Comitè Executiu donarà compte de la seva activitat
en el primer ple del CIC posterior a les seves reunions, proporcionant a la
convocatòria del ple tota la informació necessària, i respondrà del treball
realitzat.
4.- Els acords s'adoptaran per majoria.
5.- En el no previst especialment, s'aplicaran les normes de funcionament
establertes per aquest Reglament amb relació al CIC.
Capítol VII.- FACULTATS I DEURES DEL CONSELLER.
Article 20.- Facultats d'Informació.
1.- Els consellers podran demanar, amb les més àmplies facultats, la informació
i assessorament que necessitin sobre qualsevol aspecte d'AsF Internacional,
sempre que així ho exigeixi l'exercici de les funcions. El dret d'informació
s'estén a les persones jurídiques que constitueixen AsF Internacional i es
canalitzarà a través del president, qui atendrà les sol·licituds del conseller,
facilitant directament la informació, oferint-li els interlocutors apropiats o
arbitrant les mesures necessàries per a l'examen sol·licitat.

Article 21.- Obligacions generals del conseller.
1.- La funció del Conseller és orientar i revisar la gestió comuna d'AsF per tal
de complir amb els objectius generals establerts en la Carta Internacional
d'AsF, així com per tal de dur a terme les línies d'actuació fixades per aquesta
mateixa carta per al CIC.
2.- En l'exercici de les seves funcions, el conseller obrarà amb diligència i
lleialtat, quedant obligat, en particular, a:
a) Informar-se i preparar adequadament les reunions del CIC i, si escau, del
Comitè Executiu.
b) Participar activament en les deliberacions per tal que el seu criteri
contribueixi efectivament a la presa de decisions.
c) Realitzar qualsevol comesa específica que li encomani el CIC i es trobi
raonablement comprès en el seu compromís de dedicació.
d) Promoure la investigació de qualsevol irregularitat en la gestió d'AsF de la
qual hagi pogut tenir notícia i la vigilància de qualsevol situació de risc.
e) Complir el present Reglament.

Capítol VIII. RÈGIM DISCIPLINARI
Article 22.- Cessament dels Consellers
1.- Els Consellers hauran de posar el seu càrrec a disposició del CIC i
formalitzar, si aquest ho considera convenient, la corresponent dimissió quan
resultin greument amonestats pel CIC per haver infringit les seves obligacions
com a consellers o quan la persona jurídica que representin se li hagi imposat
alguna de les següents sancions:
- La suspensió temporal com a membre d'AsF Internacional, implicant també la
suspensió en el dret a usar el nom i el logotip o anagrama que identifiquen AsF
Internacional;
- L'expulsió d'AsF Internacional que comportarà a més la prohibició en l'ús del
nom i logotip o anagrama que identifiquen AsF Internacional.
2.- Els consellers afectats per propostes de cessament s'abstindran d'intervenir
en les deliberacions i votacions que tractin d'elles. Regim sancionador.
3.- Totes les votacions del CIC que versin sobre el cessament de consellers
seran secretes si així ho sol·licita qualsevol dels seus membres i sense
perjudici del dret de tot conseller a deixar constància en acta del sentit del seu
vot.
Article 23. Substitució dels consellers
1. Els consellers que hagin dimitit per haver estat greument amonestats seran
substituïts pel seu suplent.
2. Els consellers la persona jurídica representin hagi estat sancionada d'acord
amb l'article precedent no seran substituïts.

3. En el supòsit que el conseller cessat no sigui substituït per concórrer les
circumstàncies de l'article precedent, i exerceixi el càrrec de President, de
vicepresident o secretari, el CIC triarà qui hagi substituir.

Disposició transitòria Les entitats sense personalitat jurídica que es van adherir
a la Carta Internacional el dia de la seva aprovació, hauran d'obtenir la
personalitat jurídica abans del dia 31 d'octubre de 2011 per a poder continuar
sent membres i poder tenir dret a l'ús del logotip d'AsF internacional.
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