
EL GOVERN CIVIL DE LES BALEARS

La Constitució de 1812 va establir, entre d’altres coses, la divisió
territorial de l'Estat en províncies, així com la separació definitiva de les
funcions judicials de les administratives en el govern i l’administració del
territori. La mateixa Constitució preveia l'aparició d'una nova figura, els
caps superiors o caps polítics, nomenats pel rei i assessorats per un
organisme també nou, la Diputació Provincial. Amb el Reial Decret de 30
de novembre de 1833 va quedar estructurada l'actual organització
provincial i cada una d'aquestes províncies va quedar sota la
responsabilitat d'un subdelegat de Foment. Arran del Decret de 13
d'agost de l'any següent aquest subdelegat va passar a denominar-se
governador civil de Província.

L'episodi de la Granja del 13 d'agost de 1836 va recuperar la
Constitució de 1812 i la figura del cap polític. Només a partir de 1849 es
van arribar a unificar les competències administratives i econòmiques
dels caps polítics i dels intendents d'Hisenda, respectivament, en una
nova figura política, el governador de Província. Es pot dir que a mitjan
segle XIX, el Govern Civil era una institució plenament instaurada i amb
contingut respecte a les seves atribucions administratives i polítiques.
Des de llavors, el Govern Civil es va convertir en la màxima autoritat civil
i política de la província i va exercir la direcció superior del funcionariat de
l'Administració Perifèrica de l'Estat.

Al llarg de la seva existència, el Govern Civil es va veure afectat
per la legislació sobre temes provincials o locals, com la Llei de 29
d'agost de 1882, sobre el règim i administració de les províncies, o com
l'Estatut Provincial de 1925. Durant el govern del general Franco, la
institució va conèixer un notable increment de les seves competències:
mitjançant la Llei de règim local, de 24 de juny de 1955, es va regular la
funció dels governadors i el Decret, de 10 d'octubre de 1958, d'estatut
orgànic dels governadors civils va significar l'enfortiment de les seves
funcions, ja que les definia com a unitats politicoadministratives
provincials de l'Administració de l'Estat, amb dependència orgànica del
Ministeri de la Governació, i n’assenyalava l’organigrama, com també les
atribucions de les diferents unitats administratives.

El canvi polític succeït a Espanya arran de la Constitució de 1978,
el desenvolupament del règim autonòmic i el traspàs de competències a
les comunitats autònomes va suposar una profunda reforma de
l'organització de l'Administració Central de l'Estat que va afectar els
governs civils. Primer, el Reial Decret 2238/1980, de 10 d'octubre, va
crear la figura del delegat del Govern a cada comunitat autònoma, amb
un rang superior al dels governadors civils de les províncies que aquesta
comprenia. Després, la Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'organització i
funcionament de l'Administració General de l'Estat, a més d'adscriure
orgànicament les delegacions del Govern al Ministeri d'Administracions
Públiques, va suposar pràcticament la desaparició dels governs civils,
que van ser substituïts per funcionaris de carrera amb el rang de



subdelegats. Pel que respecta a les Illes Balears, el delegat del Govern
exerceix les funcions també de subdelegat per a l'illa de Mallorca. A les
illes de Menorca i Eivissa-Formentera existeix l'anomenat director insular,
que depèn orgànicament del delegat i s'encarrega, en el seu àmbit
territorial, de les competències atribuïdes als subdelegats del Govern a
les províncies.

El fons documental del Govern Civil de les Balears resulta
fonamental per entendre la història contemporània de les Illes Balears.
L'amplitud de competències de la institució en matèries tan diverses com
ordre públic, educació, indústria, agricultura, comerç, sanitat, cultura,
obres públiques, turisme, etc., i la seva actuació en matèries
d'Administració local ens donen una idea de la rellevància de la seva
documentació per conèixer les transformacions polítiques, econòmiques i
socials que han tingut lloc a la nostra societat des del primer terç del
segle XIX. Aquest fons va ingressar en el centre en 10 transferències
procedents de la Delegació del Govern a les Balears, la primera el 1990 i
la darrera el 1999. El quadre de classificació amplia i completa —a causa
de les particularitats específiques del fons documental d'aquest
organisme a les Balears— l'organigrama adoptat pel Manual de
Tractament Documental de la Sotsdirecció General dels Arxius Estatals.1

Comprèn les següents grans seccions: Secretaria Particular, Secretaria
General i Òrgans Autònoms. Les sèries documentals més completes es
troben a les seccions de Govern i Règim Interior —especialment al
negociat d’Habilitació i Administració Econòmica—, Administració Local
—relacions amb les entitats locals—, Ordre Públic i Drets Ciutadans —
associacions, policia d'ordre públic, multes i infraccions administratives,
etc.—, Autoritzacions Administratives —establiments públics, actes
socials, espectacles, jocs recreatius, armes, etc.—, Relacions
Interministerials i Provincials —impuls, coordinació i fiscalització dels
serveis i les delegacions a la província dels ministeris i les relacions amb
aquests— i Beneficència —coordinació de l'acció de la beneficència
pública dins la província i inspecció, tutela i intervenció en la beneficència
particular. El fons es complementa amb una extensa secció bibliogràfica.

***

— Dates extremes: 1834-1983.

— Unitats d'instal·lació: 3.026.

— Instruments de descripció: inventari.
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 Normas para el tratamiento de la documentación administrativa sobre los Gobiernos Civiles, Madrid,

Sudirección General de los Archivos Estatales, 1997.


