
LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE LES BALEARS

Les diputacions provincials van formar part de les noves
institucions sorgides arran de la Constitució espanyola de 1812, encara
que la seva posada en funcionament definitiva es va veure dificultada per
les convulsions polítiques succeïdes a Espanya fins a la mort de Ferran
VII, de manera que la Diputació Provincial no va adquirir el caràcter
definitiu fins a les reformes adoptades en temps de la reina governadora,
devers 1836.

La Diputació Provincial va néixer com un organisme de
l'Administració local amb certes competències del Govern per a
l'administració del conjunt de les Illes Balears. De qualsevol forma, en un
Estat centralitzat com el del segle XIX, cap de les diputacions no va
poder assumir el rang de poder regional amb certa autonomia. En el cas
de les Balears, es donava, a més, la circumstància de la pretensió de les
altres illes de comptar amb una administració insular a part de la de
Mallorca.

La Diputació Provincial de les Balears va assumir competències
delegades de l'Estat, sobretot en matèria d'educació, beneficència i obres
públiques. Així, per exemple, es va encarregar de l'administració de
l'antic Hospital General, transformat en Hospital Provincial, de la Casa de
Misericòrdia i de l'Hospital Psiquiàtric de Palma en inaugurar-se aquest
en els anys vint d'aquest segle. També va ser la protagonista d'un fet
important per a la història de Mallorca, com va ser la liquidació del deute
públic secular de l'antic regne de Mallorca, l'administració del qual va ser
lliurada per la Diputació al cap polític el 1835 per ser extingida poc
després per Reial Decret. La Diputació va continuar en les seves
funcions fins que s’extingí definitivament el 1983, arran de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears.

Els fons de la Diputació Provincial van ser dipositats a l'Arxiu del
Regne de Mallorca el 1970. Corresponen, per una part, a la
documentació produïda o rebuda per l’organisme en l'exercici de les
seves funcions durant gran part del segle XIX; però, d'altra banda, hi ha
un gran volum de documentació corresponent a l'administració fiscal de
l'antiga Universitat de la Ciutat i Regne de Mallorca i a l'Escrivania de la
Universal Consignació, ja descrita en el seu moment. Això és a causa de
l'esmentada circumstància de la missió que va tenir la Diputació com a
dipositària dels documents de la Junta de la Consignació fins al traspàs
al cap polític.

La documentació procedent de la Diputació Provincial es troba
pendent de classificació i descripció, si bé es pot consultar gràcies a
l'inventari topogràfic que s'ha anat completant en els últims anys en
espera d'un treball arxivístic més ortodox.

***

— Dates extremes: segles XIX-XX.



— Unitats d'instal·lació: 1531.

— Instruments de descripció: inventari topogràfic dels fons procedents de
la Diputació Provincial.


