CONSELL D'HONOR DE LA RUTA EUROPEA DEL MODERNISME
ESTATUTS
Barcelona, 2 de febrer de 2007
Article 1

La Ruta Europea del Modernisme

L’Art Nouveau European Route – Ruta Europea del Modernisme és una
associació sense ànim de lucre composta per governs locals i altres entitats
públiques i privades compromeses en la protecció, millora, difusió i promoció
del patrimoni artístic i especialment arquitectònic conegut internacionalment
com a Art Nouveau, i que rep diferents denominacions en les diferents regions
d’Europa i el món (Jugendstil, Secession, Glasgow Style, Liberty, Arte Nova,
Modernisme...).
L’objectiu primordial de la Ruta és donar a conèixer entre els ciutadans
d’Europa i del món en general els valors patrimonials de l’Art Nouveau, per tal
d’assegurar-ne millor la pervivència perquè les properes generacions en puguin
gaudir.
Article 2

Membres del Consell d'Honor

Es constitueix el màxim òrgan de govern de la Ruta Europea del Modernisme,
el Consell d'Honor, integrat per un representant de cadascuna de les ciutats o
altres institucions signatàries del protocol d’adhesió. Els plenaris del Consell
d’Honor són convocats per la Presidència, o bé per la petició d’un 25% dels
seus membres.
Són funcions del Consell d’Honor en sessió plenària aprovar les línies generals
d’actuació futura de la Ruta Europea del Modernisme i avaluar les iniciatives ja
desenvolupades pel Secretariat.
Article 3

Règim d'acords

Les decisions del Plenari del Consell d’Honor de la Ruta Europea del
Modernisme es prendran preferentment per consens. Tot i això, en cas de

manca de consens es podrà arribar a decisions per majoria simple, excepte
aquelles que impliquin un canvi en els presents Estatuts, que hauran de ser per
una majoria de dos terços.
També, a proposta de la Junta Permanent es podran prendre acords per
consens en comunicació a distància mitjançant les tecnologies que ho facin
possible.
Article 4

Junta Permanent

El Consell d’Honor escollirà quatre membres del Consell per formar la Junta
Permanent de la Ruta Europea del Modernisme, que serà presidida pel
president executiu. La Junta Permanent serà el màxim òrgan de la Ruta entre
plenaris, i avaluarà i aprovarà les propostes del Secretariat Permanent per
desenvolupar i dinamitzar la Ruta. Així mateix, la Junta dirimirà qualsevol dubte
o qüestió que sigui presentat pel Secretariat o qualsevol dels membres del
Consell d’Honor.
Article 5

La Presidència

La Presidència del Consell d’Honor la té l’Ajuntament de Barcelona, a través de
l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, que ha estat
l’impulsor de la Ruta Europea del Modernisme des de l’any 2000.
La Presidència està articulada en la Presidència d’Honor, que recau en l’alcalde
de Barcelona, i la Presidència Executiva, que recau en el president de l’ Institut
del Paisatge Urbà. El president d’honor presideix els plenaris del Consell
d’Honor i ostenta la màxima autoritat representativa de la Ruta. El president
executiu presideix la Junta Permanent i dirigeix el Secretariat Permanent en el
desenvolupament dels projectes i programes de la Ruta Europea.
Article 6

El Secretariat Permanent

El Consell d'Honor encomana a L'Ajuntament de Barcelona, a través de l'Institut
Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, que assumeixi el Secretariat
Permanent de la Ruta Europea del Modernisme. Les dependències de l’Institut
Municipal del Paisatge Urbà de Barcelona seran la seu i centre de coordinació
de la Ruta Europea del Modernisme.

Tots els membres del Consell d’Honor nomenaran una persona de la seva
entitat que pugui portar les tasques de relació quotidiana amb el Secretariat de
la Ruta.
Article 7

Finançament

Les activitats de la Ruta Europea del Modernisme es financen mitjançant el
pressupost de l’Ajuntament de Barcelona. La pertinença a la Ruta no implica
cap quota ni significarà cap compromís de contribució econòmica directa per
part dels seus membres, més enllà de la col·laboració desinteressada en les
publicacions i altres iniciatives desenvolupades en comú.
Els possibles beneficis derivats de la venda de productes i serveis de la Ruta
es reinvertiran en les activitats de la mateixa Ruta. La Presidència Executiva
presentarà anualment i en les sessions plenàries un estat de comptes a tots els
membres de la Ruta.
La Junta Permanent podrà aprovar noves fonts de finançament a proposta de
la Presidència, un cop informats i escoltats els membres del Consell d’Honor.
Qualsevol proposta en aquest sentit que rebi una resposta negativa per part del
25% o més del membres del Consell serà rebutjada o posposada fins a la seva
discussió i aprovació en sessió plenària.
Article 8

Noves adhesions a la Ruta

El Secretariat Permanent acollirà les demandes d'adhesió de noves parts
patrimonials o institucionals a la Ruta Europea del Modernisme, i les elevarà a
la Junta sempre que s'acompanyin de la subscripció dels compromisos i acords
generals de la Ruta. La signatura del protocol d’adhesió per part del màxim
representant de l’entitat candidata i del president executiu significa l’entrada de
ple dret de l’entitat en la Ruta, tot i que el Consell d'Honor haurà de ratificar
totes les noves adhesions en la següent sessió plenària que celebri.
Article 9

coupDefouet

La revista coupDefouet és l’òrgan de difusió de la Ruta Europea del
Modernisme. Correspon al Secretariat Permanent la coordinació i publicació de
la revista, que s’editarà amb una freqüència mínima de dues edicions per any.
Els continguts de la revista són aportats desinteressadament pels governs
locals i entitats adherits a la Ruta. En sintonia amb l’esperit de la Ruta,

coupDefouet és una revista sense ànim de lucre: nogensmenys, el Consell
d’Honor encomana al Secretariat Permanent explorar, sota la direcció de la
Junta, vies de difusió de la publicació que puguin incloure la sortida al mercat
de la revista.
Article 10

Llibre de la Ruta

El llibre Ruta Europea del Modernisme, editat pel Secretariat Permanent, és el
llibre oficial de la Ruta i aplega tots els govern locals i entitats membres de la
Ruta, destacant-ne el seu patrimoni modernista i els seus objectius
institucionals. Les institucions membres de la Ruta aportaran al Secretariat els
materials necessaris (en especial fotografies i altres imatges), lliures de drets,
per a la seva inclusió en el llibre. El llibre serà distribuït al mercat a un preu
raonable i competitiu per tal de fer-lo accessible a la ciutadania europea.
Article 11

El Club del Modernisme

El Consell d’Honor encarrega al Secretariat que elabori i elevi a la Junta una
proposta per a la creació d’un Club del Modernisme internacional, mitjançant el
qual els ciutadans puguin tenir accés als productes i ofertes de la Ruta
(coupDefouet, llibre Ruta Europea del Modernisme, descomptes en entrades a
monuments i altres). Els governs locals i entitats membres del Consell d’Honor
podran oferir avantatges especials als ciutadans membres del Club del
Modernisme per tal de promocionar el seu patrimoni i les seves activitats.
El bon funcionament del Club del Modernisme serà supervisat per la Junta
Permanent i sancionat en cada sessió plenària del Consell d’Honor.

