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NOMBRE DE SENADORS PER GRUP PARLAMENTARI

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 8 de febrer de 2018, escoltada la 
Junta de Portaveus i de conformitat amb l’article 171.2 del Reglament, ha acordat 
de distribuir el nombre de senadors que corresponen proporcionalment a cada grup 
parlamentari pel sistema de majors restes, amb la distribució següent: 

GP de Ciutadans  2
GP de Junts per Catalunya  2
GP Republicà 2
GP Socialistes i Units per Avançar 1
GP de Catalunya en Comú Podem 1
SP de la CUP - Crida Constituent 0
SP del Partit Popular de Catalunya  0

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2018
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATS

Finiment del termini: 28.02.2018; 18:00 h.
Acord: Presidència del Parlament, 14.02.2018.
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CONEIXEMENT DEL RECURS

Reg. 599 / Provisió del president del TC del 12.02.2018

Acord: Mesa del Parlament, 13.02.2018.
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