
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DE DECLARACIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT 
POPULAR DE REUS (CUP) PER A DECLARAR LA DELEGADA DE L GOVERN 

ESPANYOL, MARÍA DE LOS LLANOS DE LUNA, “PERSONA NON  GRATA” A LA 
CIUTAT DE REUS 

 

 

Atès que la Delegació del Govern de l’Estat que encapçala aquesta senyora ha actuat i 
actua judicialment contra molts ajuntaments del Principat de Catalunya per haver aprovat en 
els seus plens mocions a favor dels drets de la nació catalana, en defensa dels símbols 
propis, del dret a decidir i d’altres qüestions de caràcter nacional. 

 

Atès que la senyora De Luna, just en el moment de prendre possessió del seu càrrec ja va 
anunciar que els seus objectius prioritaris serien: fer més visibles al nostre país els cossos i 
forces de seguretat de l’Estat (Policía Nacional i Guardia Civil), obligar les institucions 
catalanes a penjar la bandera espanyola i defensar la presència de la llengua castellana a 
les nostres escoles. 

 

Atès que en cap moment aquesta senyora ha fet cap pas per interessar-se i col·laborar a 
trobar solucions als problemes que afecten la societat catalana en general, com serien per 
exemple les problemàtiques relacionades amb l’escassa inversió de l’Estat a Catalunya, la 
situació de les nostres comunicacions (carreteres, trens, ports i aeroports), un sistema de 
finançament que castiga l’economia catalana, les conseqüències dramàtiques que la crisi i 
l’atur tenen en la nostra societat, etc. 

 

Atès que en el procés que en aquest moment històric el poble català està protagonitzant 
queda encara més de manifest que mai la inutilitat del càrrec de delegat del govern espanyol 
a Catalunya, perquè aquest país no necessita ningú que el tuteli, que li negui els seus drets 
fonamentals i que judicialitzi constantment la política catalana amb una total absència de 
voluntat de diàleg i acord. 

 

Per tot això, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, proposa a la Junta de 
Portaveus de l’Ajuntament de Reus l’aprovació de la present declaració: 
 
Declarar “persona non grata” la delegada del govern espanyol a Catalunya, senyora María 
de los Llanos de Luna i adherir-nos com a Ajuntament a la iniciativa aprovada pel Parlament 
de Catalunya, el passat dijous 14 de març del 2013, en què es demana al govern de l’Estat 
que destitueixi l’actual delegada del govern del càrrec que ocupa per la seva actitud hostil i 
la falta de respecte envers les institucions catalanes. 
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