
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

    
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Taon 10 Blg. 1                                      Enero - Marso 2011 

OPISYAL NA PAHAYAGAN NG SANGGUNIANG PANLALAWIGAN NG BULACAN 
Website: http://sp.bulacan.gov.ph 

Malapit ng matapos ang isinasagawang Digital Conversion Project 
ng Sangguniang Panlalawigan, isang napapanahong proyekto na 
naglalayong kopyahin o duplikahin at igawa ng digital images ang 
300,000 hanggang 400,000 dokumento ng SP,  kabilang ang mga 
resolusyon at ordinansa, taunang badyet at mga katitikan ng 
pagpupulong ng Sangguniang Panlalawigan, mula taong 1964 
hanggang 2010. 
 
Ang naturang proyekto, na nagkakahalaga ng P1,500,000.00, ay 
pinasimulan sa bisa ng Memorandum of Agreement (MOA) sa 
pagitan ng Pamahalaang Panlalawigan, sa pamamagitan ng 
Sangguniang Panlalawigan at kinatawan ni Vice-Governor Daniel 
R. Fernando, at ng Ayala Systems Technology Inc. (ASTI), isang 
Information and Communications Technology Service Provider sa 
ilalim ng Ayala Group of Companies. Nilagdaan ang nasabing 
kasunduan noong Enero 12, 2011. 
 
Ang proyekto ay isinasakatuparan ng mga tauhan ng Ayala 
Systems Technology Inc. sa tanggapan ng Kalihim ng Sangguniang 
Panlalawigan, katuwang ang ilang kawani ng naturang tanggapan. 
Kanilang maingat na sinusuri at pinaghihiwalay (assess and sort-
out) ang mga dokumento, isinasalang sa scanners at ini-encode sa 
mga computers ang mahahalagang impormasyon at detalyeng 
nilalaman ng mga ito. 
 
Sa pagsasakatuparan ng proyekto ito, na kauna-unahan  sa  buong 
Pilipinas,  natupad  na  rin ang matagal  ng  pangarap ni Sec. Alicia 
 

PHOTO#1 – Pinipirmahan ni Vice-Gov. Daniel Fernando ang Memorandum of Agreement (MOA), sa ngalan ng Pamahalaang 
Panlalawigan, na sinaksihan ng mga kagawad ng Sangguniang Panlalawigan at ng mga tauhan ng Ayala Systems Technology, Inc. 
(ASTI), na hudyat ng pagsisimula ng Digital Conversion Project.  PHOTO#2 – Ang mga tauhan ng Ayala Systems Technology 
habang isinasagawa ang kanilang trabaho sa loob ng tanggapan ng Kalihim ng Sangguniang Panlalawigan.  

DIGITAL CONVERSION PROJECT 

ISINASAKATUPARAN NA 

Javier. “Sa wakas ay nabigyan din ng kaganapan ang matagal ko 
ng pangarap na ang mahahalagang dokumento ng ating 
Sangguniang Panlalawigan ay magkaroon ng back-up copy at 
maingatan upang kung magkaroon man ng mga di inaasahang 
sakuna tulad ng sunog o lindol, hindi mawawala ang mga 
dokumento sapagkat may reserbang kopya,.” aniya. “:Sa aking 
pagre-retire, meron na akong magandang maiiwang legasiya sa 
ating sanggunian na pakikinabangan ng lahat sa mahabang 
panahon,” dagdag pa niya. 
 
Sa pamamagitan ng proyektong ito, higit na magiging episyente 
ang ating pag-iingat at pamamahala sa mga naturang dokumento 
at magiging mabilis at epektibo ang pagsubaybay at paggamit sa 
mga ito. 
 
Ilan sa mga kapakinabangang maidudulot ng proyekto ay:  
 
1. Maikling oras ang kailangan sa paghanap (tracking) sa mga 
dokumento. 
2. May seguridad ang mga ito laban sa pagkawala o pagkasira. 
3. Mas madaling pamahalaan at ipamahagi ang mga dokumento. 
4. Mas maliit na espasyo lamang ang kailangan sa pag-iimbak. 
5. May reserbang kopya ang mga dokumento na nakatago sa 
isang ligtas na lugar. 
6. Mas madali din ang paggamit sa mga dokumento kahit na ang 
gumagamit (user) ay napakalayo sa kinalalagyan ng mga 
dokumento. 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapwa pinalad na mahalal bilang 

opisyales ng kani-kanilang 

pambansang liga sina Bokal Enrique 

“Buco” Dela Cruz, Jr. ng ikalawang 

distrito at Bokal Ariel Arceo, pangulo 

ng Philippine Councilors League 

(PCL)-Bulacan Chapter kamakailan. 

 

Si Bokal Buco ay nahalal bilang 

Secretary General ng National 

Movement of Young Legislators 

(NMYL) sa ginanap na ika-18 

Pambansang   Kongreso  at  Eleksyon  
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noong Pebrero 24, 2011 sa Sofitel 

Philippine Plaza, Maynila. Ang NMYL 

ay pambansang kapisanan ng mga 

mambabatas, may edad 35 pababa, na 

kinabibilangan ng mga pangalawang 

punong lalawigan, pangalawang 

punong bayan/ lungsod, bokal at 

konsehal. 

 
Kasalukuyang pangulo ng NMYL 

Bulacan Chapter, si Bokal Buco ang 

nakakuha ng pinakamataas na bilang 

ng boto sa lahat ng kumandidato mula  

 

sa pagka-pangulo hanggang sa mga 

mga patnugot. Nagtamo siya ng botong 

676 mula sa 916 na nagsiboto. 

 
 Si Bokal Arceo naman ay nahalal 

bilang Pambansang Pangalawang 

Pangulo para sa Luzon ng kanilang 

Liga (PCL) sa ginanap na pambansang 

kongreso at eleksyon noong Marso 9-

11, 2011 sa SMX Convention Center, 

Mall of Asia, Pasay City. May temang 

“Innovations in Local Legislations: A 

Key to Building a Foundation of 

Transformational Government,” ang 

naturang kongeso ay nagbigay daan 

din sa pag-aamyenda ng saligang batas 

ng Liga. 

 

Samantala, nahalal naman si Abgda. 

Percyveranda Dela Cruz, Chief of Staff 

ng Tanggapan ng Pangalawang Punong 

Lalawigan, bilang Ingat-yaman ng 

Integrated Bar of the Philippines 

(IBP)-Bulacan Chapter sa ginanap na 

halalan ng asosasyon ng mga 

manananggol sa Bulacan noong 

Pebrero 26, 2011. 

 

    

    Buco at Arceo, National FigureBuco at Arceo, National FigureBuco at Arceo, National FigureBuco at Arceo, National Figuressss Na Na Na Na        

    

SP, NagSP, NagSP, NagSP, Nag----TargTargTargTarget Settinget Settinget Settinget Setting & Action Planning  & Action Planning  & Action Planning  & Action Planning     

Pansamantalang nagsara ang mga 

tanggapan ng Sangguniang 

Panlalawigan-- ang Tanggapan ng 

Pangalawang Punong Lalawigan, 

gayundin ang mga tanggapan ng mga 

kagawad at ang tanggapan ng Kalihim 

ng Sangguniang Panlalawigan,  noong 

Pebrero 4 - 5, 2011 upang magsagawa ng  

dalawang araw na “Target Setting and 

Action Planning” sa Villa Rosalinda 

Retreat and Camping Site, Caingin, 

Lungsod ng Malolos. 

 

Pangunahing layunin ng nasabing 

gawain, na dinaluhan ng mga pinuno,  

Punong Lalawigan Daniel R. Fernando 

at ng mahigit isandaang kawani ng 

Sangguniang Panlalawigan, sa 

pangunguna ng Pangalawang, ang 

pagbalangkas ng mga plano at panukala 

ng lehislaturang sangay para sa taong 

2011,  kasama  na  ang  pormulasyon   at  

 

pagpapapatibay ng mga prayoridad na 

batas na tuwirang magsusulong sa 7 

Puntong Adyendang Pangkaunlaran 
ng Punong Lalawigan Wilhelmino M. 

Sy-Alvarado. 

 

Sa kanyang mensahe sa pagbubukas ng 

naturang gawain, binigyang diin ni 

Vice-Gov. Fernando na ang 

Sangguniang Panlalawigan ay dapat 

maging mabuting kabalikat ng 

ehekutibo sa pagkakaloob ng 

makabuluhang serbisyo sa 

mamamayan sa pamamagitan ng 

pagiging responsibo at pro-aktibong 

lehislatura na prayoridad ang 

pagsasabatas ng mga napapanahong 

resolusyon at ordinansa at mas 

bibigyang atensyon ang kalidad at 

hindi ang kwantidad (quality, not 

quantity). 
 

Hinikayat  din  niya ang  bawat  isa  na 
 

maglingkod na higit pa sa inaasahan sa 

kanila, “to walk an extra mile” kung 

kinakailangan. “Dapat nating tandaan 

na tayo ay may pananagutan sa ating 

mga kababayan na ating 

pinaglilingkuran. Ang ating mga 

tinatanggap na sweldo at iba pang 

benepisyo ay nagmula sa mga buwis na 

ibinayad ng ating mga kababayan, 

kung kaya’t nararapat lamang na ating 

ipagkaloob sa kanila ang isang matapat 

at may pusong paglilingkod,” aniya.  

 

Nagsilbing facilitators at pangunahing 

resource persons sina Kalihim Alicia 

Javier at Abgda. Persyveranda Dela 

Cruz, Chief of Staff ng Tanggapan ng 

Pangalawang Punong Lalawigan. 

Dumalo rin ang ilang kagawad ng 

Sangguniang Panlalawigan bilang 

pakikiisa at pagsuporta sa naturang 

gawain.  

 



 

 

 

 

 

 
                    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

ng matigil ang paggamit ng “high intensity 

discharged lamps” sa mga sasakyan na 

ayon sa pag-aaral ay nagiging sanhi ng mga 

aksidente sa lansangan sa gabi na dahil sa 

sobrang liwanag ng headlights ng mga 

sasakyan ay nasisilaw ang mga kasalubong 

na sasakyan. Sinasabi naman ng mga eye 

experts na maaari ding maging sanhi ng 

pagkasira ng mga mata o pagkabulag ang 

sobrang liwanag na mga headlights na ito. 

 

Ang mga lalabag sa kautusang ito ay 

papatawan ng mga sumusunod na 

kaparusahan: 

 

Unang Paglabag       - multang P 500.00 

Ikalawang Paglabag - multang  P1,000.00 

Ikatlong Paglabag    - multang  P2,500.00 

 

Pagkakakulong ng mula sa 10 hanggang 20 

araw ayon sa pasiya ng Hukuman. 

 
Samantala, ang Panlalawigang Kautusan 

Blg. 02-2011 na panukala ni Bokal Enrique 

“Buco” V. Dela Cruz, Jr.  at pinagtibay  ng  

Dalawang napapanahong panlalawigang 

kautusan o ordinansa ang pinagtibay ng 

Sangguniang Panlalawigan para sa 

nakaraang unang tatlong buwan (First 

Quarter) ng taong kasalukuyan. Ang mga 

ito ay ang Panlalawigang Kautusan Blg. 

01-2011, Kautusang Nag-Aatas sa Lahat 

ng Nagmamaneho at May-Ari ng Lahat ng 

Uri ng mga Sasakyan na Huwag Gumamit 

ng High Intensity Discharge (HID) Lamps 

O Anumang Kaugnay na Bagay” at ang 

Panlalawigang Kautusan Blg. 02-2011, 

“Isang Kautusang Nagsususog Sa Section 

2.G.01 ng Provincial Revenue Code of 

Bulacan Upang Maibaba ang Amusement 

Tax Mula 20% na Maging 10% Bilang 

Pagsunod sa Republic Act 9640.” 

 
Akda ni Bokal Ramon R. Posadas, 

Majority Floor Leader ng Sangguniang 

Panlalawigan, hangarin ng Panlalawigang 

Kautusan Blg. 01-2011 na maiwasan ang 

mga aksidente at mapangalagaan ang 

kalusugan ng mga motorista at, gayundin 

ay mabawasan, kundi man tuluyan o  ganap 

ng Sangguniang Panlalawigan noong 

Marso 30, 2011, na sinususugan ang 

Seksyon 2.G.01 ng Provincial Revenue 

Code upang maibaba ang Amusement 

Tax mula sa rate na 20% tungo sa 10%, 

bilang pagsunod sa alituntunin ng 

Seksyon 140 ng RA 9640.  

 

Pabor ito sa ating mga negosyanteng 

nasa industriya ng entertainment tulad ng 

mga sinehan dahil bababa ang ibabayad 

nilang buwis. Ang nasabing pagbaba ng 

bahagdan ng buwis ay nagkabisa noon 

pang Setyembre 2, 2009. Kaugnay nito, 

makatatanggap ng tax refund sa 

pamamagitan ng tax credit ang mga 

apektadong taxpayers na isasagawa sa 

loob ng limang taon simula sa 

pagkakabisa ng nasabing kautusan.  
  
 

    

2 Bagong Ordinansa Aprub ng SP2 Bagong Ordinansa Aprub ng SP2 Bagong Ordinansa Aprub ng SP2 Bagong Ordinansa Aprub ng SP    

    

SIM Card Bill, Suportado ng SPSIM Card Bill, Suportado ng SPSIM Card Bill, Suportado ng SPSIM Card Bill, Suportado ng SP    

Isang resolusyon ang inihain ni Bise-Gob. 

Daniel R. Fernando bilang pagsuporta sa 

mga nakapanukalang batas sa Kongreso, 

ang Senate Bill 2644 at House Bill 3032, 

na nag-aatas sa lahat na irehistro ang mga 

Subscriber Identification Module Card o 
SIM Card. Napagtibay ng ating 

Sangguniang Panlalawigan ang 

Panlalawigang Kapasiyahan Blg. 072-
2011 noong Marso 2, 2011. 
 

Pangunahing adhikain ng napapanahong 

panukalang na kasalukuyang nasa pag-aaral 

ng mga lupon sa Kongreso, na maiwasan ang 

paggamit ng SIM Card sa iba’t-ibang 

panloloko at krimen tulad ng kidnapping, 
extortion, illegal substance use, terorismo 
at iba pa. Ipinahayag ni Bise-Gob. Daniel 

Fernando ang pagsuporta dito sapagkat 

nakikita niya ang magandang maitutulong 

nito sa pagsugpo sa masasamang gawain sa 

ating pamayanan. 

 

Matapos ang isang Lakbay-Aral sa 

Singapore, nakita niya ang kabutihan ng 

pagpaparehistro ng  SIM Card yamang  ito  

ay pinaiiral na rin sa nasabing bansa at 

maging sa mga bansang Kenya, Indonesia, 

Cambodia, Brunei at Malaysia. 

 

Habang nasa pagbisita sa Singapore, 

naging karanasan Bise-Gob. Fernando na 

dumaan sa mahigpit na proseso bago siya 

nakabili ng bagong SIM Card. Nais niyang 

bumili ng extra na SIM card upang 

magamit niya habang nasa naturang bansa 

siya.  

 

Kinailangan pa niyang magpakita ng isang  

valid na ID at passport (dahil siya ay isang 
dayuhan sa naturang bansa) bago siya 

nakabili ng SIM Card. Napag-alaman 

niyang ito  ay isinagawa  ng  mga awtoridad  

Ang LEGISLATIVE DIGESTLEGISLATIVE DIGESTLEGISLATIVE DIGESTLEGISLATIVE DIGEST ay inilalathala ng 

Tanggapan ng Kalihim ng Sangguniang Panlalawigan apat na beses 
sa isang taon. Para sa komento, puna, suhestiyon o katanungan, 
makipag-ugnayan sa aming tanggapan.  
 

Telepono Blg. – (044) 791-0019/ 791-8168 
Website – http://sp.bulacan.gov.ph 

 

doon upang sa ganitong 

paraan, sa oras  na 

mairehistro ang mga 

numero ng card sa iyong 

pangalan ay agad din ito 

maitatala sa mga 

direktoryo ng mga 

awtoridad. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
             Players of the Sangguniang Panlalawigan posed for                     Dream Team  members proudly displayed their winning form 
          posterity during Opening Day & Parade of PGB Sportsfest                together with “Bunso”, Gov. Willie, Vice-Gov. Daniel, BM  
                                                                                                                                    Felix, BM Ayee & BM Mark Jerome Anthony 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Gov. Willie, Vice-Gov. Daniel & BM Michael presented              OSSP Staff were all smiles during theTarget Setting  
           Sen. Bong Revilla a plaque during Opening of CLRAA 2011                  and Action Planning Workshop last Feb. 4-5, 2011 
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A. PLENARY AFFAIRS: 
 

1. No. of Sessions Conducted:          12  
 

B. RESOLUTIONS/ORDINANCES ENACTED 
  

 a. Provincial Resolutions:        42 
 b. Provincial Ordinances:          2 

                c.  Municipal/City Resolutions                        2 
 d. Municipal/City Ordinances                       82 
                    ______     
                                                                    128 

C. COMMITTEE AFFAIRS: 
 

1. No. of Committee Meetings Conducted:       104 
2. No. of Committee/Public Hearings Conducted:        78 
 

  

D. SIGNIFICANT ACCOMPLISHMENTS: 
 

 

1.  Regular conduct of sessions every Wednesday 
2.  Posting/Publication of Ordinances              
3.  Scanning/Backing up of Resolutions/Ordinances  
4.  Encoding of Resolutions’ titles and pertinent data in the  
     Legislative Tracking System (Excel) 
5.  Maintenance and Updating of SP Website           
6.  Publication of quarterly newsletter Legislative Digest  
7.  Review and approval of MOAs/MOUs ` 
8.  Review and approval of Annual Budgets  
9. Document Conversion Project – P1.5 Million Project in 
cooperation w/ Ayala Systems Technology, Inc. to convert 
legislative documents into digital images with indices 

 

SP QUIKSTAT  
ACCOMPLISHMENT REPORT 

(January – March 2011)  


