
LA DELEGACIÓ PROVINCIAL DE SINDICATS

L'origen dels sindicats verticals s'ha de cercar en el Fur del Treball
de 1938. En finalitzar la Guerra Civil, la Llei d’unitat sindical de 1940 va
establir un organisme sindical únic, que va enquadrar en totes les
branques de la producció i va agrupar en una mateixa estructura
empresaris, tècnics i treballadors. L'organització va romandre amb molt
poques alteracions fins a la Llei sindical de 1971, la qual va establir la
forma de relació entre el Govern i els sindicats a través del nou Ministeri
de Relacions Sindicals. Després de la mort de Franco, l'Organització
Sindical es va convertir el 1976 en l'Administració Institucional de Serveis
Socioprofessionals. La desaparició efectiva es va produir al llarg de 1977
i 1978, quan els serveis i el personal van anar transferits a diversos
ministeris.

En virtut del disposat al Reial Decret 906/1978 de 14 d'abril, els
arxius de l'organització sindical havien d'anar a càrrec del Ministeri de
Cultura i, per tant, dels arxius que en depenien. Pel que respecta a les
Balears, el lliurament a l'Arxiu del Regne de Mallorca es va produir
l'octubre de 1979. La documentació està formada de lligalls i llibres,
d'acord amb el següent organigrama: la Delegació Provincial, la
Secretaria, que agrupa les seccions d'Intervenció, Administració i
Estadística; el Secretariat d'Assumptes Socials; el d'Assumptes
Econòmics i el d'Assistència i Promoció, que comprèn les obres sindicals
d'Artesania i de Previsió Social; els serveis de Formació Sindical i
d'Eleccions, i, finalment, les Entitats Sindicals Provincials, és a dir, els
sindicats de cada una de les branques de la producció. S'hi inclou també
la documentació del Consell Econòmic i Social Sindical de les Balears i la
de les delegacions sindicals a Mallorca, Menorca i Eivissa.

***

— Dates extremes: 1940-1978.
— Unitats d'instal·lació: 1.562.
— Instruments de descripció: inventari.


