FAIG SABER:

Tots els grups polítics representats en la Federació d'Espanya de Municipis i
Províncies han aprovat la Declaració Institucional «Agraïment als empleats
públics i als veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats».
Aquesta Declaració està dirigida a la ciutadania i al conjunt de les
administracions com a homenatge i agraïment, quan es compleixen dos anys
des que el 14 de març de l'any 2020 es decretara pel Govern l'Estat d'Alarma, a
conseqüència de la pandèmia provocada per la Covid 19.
Ha sigut un temps molt difícil, molt dur, molt dolorós, però en el qual també
han aflorat exemples d'esforç col·lectiu, solidaritat, cogovernança des del
diàleg i l'acord, reptes compartits en definitiva, per a afrontar els desafiaments
presents i la construcció del nostre futur, i en el qual els governs locals han
exercit un clar compromís de responsabilitat i col·laboració efectiva.
Amb aquesta declaració volem retre homenatge a tota la societat, al sector
privat, a les administracions públiques, a la societat civil.
I volem dirgir un especial agraïment a aquells treballadors i treballadores que,
fins i tot en els pitjors moments de la pandèmia, van continuar prestant un
servei públic, en els governs locals, l'Administració General de l'Estat i les
comunitats autònomes.
Hui, dos anys després d'aquell 14 de març de 2020, la nostra gratitud, el nostre
reconeixement, el nostre respecte i admiració als treballadors i les
treballadores dels governs locals. I la nostra consideració també a tota la
societat, a tantes persones que han estat ací donant un colp de mà en els
moments més difícils.
Gràcies per tant i gràcies per tot; gràcies per haver-nos cuidat, atés i protegit.
Com cada dia, com sempre.
En la confiança de continuar compartint la mateixa sensibilitat, gràcies.
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Gabriel Tomás Salvador, alcalde-president de l'Ajuntament de Muro de
Alcoy,

La qual cosa es fa pública perquè tota la ciutadania en prenga
coneixement.
L'alcalde
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