
Mr. Martin Daigle, V-P to the collective agreement, Mr. Hugo Légaré, 
President, Ms Monique Lauzon, secretary/treasurer and Ms Lyse 
Caron, V-P to the community life. 

 

 

 

 

 

 

              
  

    TTHHEE  RREESSSSAAQQ  ::  
OOuurr  aassssoocciiaattiioonn,,  oouurr  pprrooggrreessss      

                         

TThhee  RREESSSSAAQQ  iiss  aann  aassssoocciiaattiioonn  ooff  rreessoouurrcceess  wwhhoossee  
rreepprreesseennttaattiivveess,,  aatt  aallll  lleevveellss,,  aarree  tthheemmsseellvveess  
rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthheeiirr  oowwnn  rreessoouurrccee..    
  
DDuurriinngg  iittss  eexxiisstteennccee,,  tthhee  RREESSSSAAQQ  tteeaammeedd  uupp  wwiitthh  aa  
cceennttrraall  uunniioonn  wwiitthh  tthhee  aaiimm  ooff  ooffffeerriinngg  mmoorree  sseerrvviicceess  
ttoo  tthheeiirr  rreessoouurrcceess..  HHoowweevveerr,,  aafftteerr  aa  ffeeww  yyeeaarrss  
ttooggeetthheerr,,  tthhiiss  ppaarrttnneerrsshhiipp  aappppeeaarreedd  cclleeaarrllyy  
ffrruuiittlleessss..  PPaarrttiiccuullaarrllyy  wwiitthh  tthhee  ddeecciissiioonnss  tthhaatt  wweerree  
ttaakkeenn  bbyy  tthhee  cceennttrraall  uunniioonn  aanndd  tthhiiss  wwiitthhoouutt  aannyy  
rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  ooppiinniioonn  ooff  tthhee  rreessoouurrccee  mmeemmbbeerrss  ooff  
oouurr  aassssoocciiaattiioonn..  

  
  
  

AAllll  ttooggeetthheerr,,  tthhee  mmeemmbbeerr  rreepprreesseennttaattiioonn  sseerrvviiccee  wwaass  iinneeffffeeccttiivvee  aanndd  ddiidd  nnoott  rreessuulltt  iinn  aannyy  
aarrbbiittrraattiioonn  rreessuullttss..    SSeevveerraall  mmiinniissttrryy  ffiilleess  rreemmaaiinneedd  oonn  tthhee  sshheellvveess,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  iissssuuee  ooff  tthhee  
MMeeaassuurree  ooff  MMaaiinntteennaannccee  aanndd  sseevveerraall  rreessoouurrccee  ffiilleess  wwiitthh  eerrrroorrss  iinn  ccoommppeennssaattiioonn..    FFoorr  aallll  ooff  tthheessee  
rreeaassoonnss,,  tthhee  RREESSSSAAQQ  ddeecciiddeedd  ttoo  ppuutt  aann  eenndd  ttoo  tthhiiss  uunniioonn  rreellaattiioonnsshhiipp..    
  
FFoorr  mmoorree  tthhaann  tthhrreeee  ((33))  yyeeaarrss,,  tthhee  RREESSSSAAQQ  hhaass  
mmaannaaggeedd  ttoo  cchhaannggee  tthhee  wwaayyss  ooff  ddooiinngg  tthhiinnggss,,  iinn    
ppaarrttiiccuullaarr  ttoo  rreessttoorree  tthhee  ddeemmooccrraattiicc  ssppiirriitt  tthhaatt  
aanniimmaatteess  tthhee  aassssoocciiaattiioonn  aanndd  ttoo  ggiivvee  aa  vvooiiccee  ttoo  tthhee  
rreessoouurrcceess  ssoo  tthhaatt  tthheeyy  mmaayy  bbee  hheeaarrdd  aatt  aallll  lleevveellss  ooff  
tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt..  SSeevveerraall  ffiilleess  wweerree  sseettttlleedd  iinn  nnaattiioonnaall  
ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  tthhee  MMiinniissttrryy  oorr  aatt  rreeggiioonnaall  rroouunndd  
ttaabblleess  aass  wweellll  aass  wwiitthh  tthhee  iinnssttiittuuttiioonnss  tthheemmsseellvveess..    
  
  
TThhee  RREESSSSAAQQ  iiss  ccoonnssttaannttllyy  wwoorrkkiinngg  ttoo  ppuutt  iinn  ppllaaccee  tthhee  
bbeesstt  ppoossssiibbllee  tteeaamm  ttoo  ssuuppppoorrtt  tthhee  hhaarrdd  wwoorrkk  ooff  tthhee  
rreessoouurrcceess  aanndd  eeaacchh  ooff  tthhee  vviiccttoorriieess  oobbttaaiinneedd  bbeeccoommeess,,  
ffoorr  yyoouurr  rreepprreesseennttaattiivveess,,  aa  ssoouurrccee  ooff  mmoottiivvaattiioonn  uusseedd  
ttoo  bbeetttteerr  rreepprreesseenntt  yyoouu  oonn  tthhee  ffiieelldd..  
  
 

IInnffoo  RREESSSSAAQQ  

 

 

 

 

 

 

 

RESSAQ member’s bulletin 

JANUARY 2018  



 

TThhee  GGOOAALLSS  tthhaatt  
wwiillll  aanniimmaattee  tthhee  RREESSSSAAQQ    

iinn  tthhee  nneexxtt  ffeeww  yyeeaarrss  
 
 

Goal 1 : Democracy and transparency 
 
  TThhee  RREESSSSAAQQ  ooffffeerrss  aa  ssttrruuccttuurree  tthhaatt  iiss  ssiimmpplleerr,,  mmoorree  eeffffiicciieenntt,,  lleessss  ccoossttllyy  tthhaann  aa  uunniioonn  cceenntteerr  aanndd  cclloosseerr  

ttoo  iittss  mmeemmbbeerrss;;  
  

  TThhiiss  ssttrruuccttuurree  aalllloowwss  iitt  ttoo  bbee  mmoorree  aatttteennttiivvee  ttoo  tthhee  nneeeeddss  ooff  iittss  rreessoouurrccee  mmeemmbbeerrss  aanndd  ttoo  ddeevvoottee  aa  llaarrggeerr  
ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  bbuuddggeett  ttoo  tthhee  rreessoouurrcceess  ((rreessoouurrccee  aanndd  ppssyycchhoollooggiiccaall  ssuuppppoorrtt  pprrooggrraamm,,  aaccccoommppaanniimmeenntt  aatt  
aallll  ssttaaggeess,,  lleeggaall  rreepprreesseennttaattiioonn  sseerrvviicceess,,  rreepprreesseennttaattiioonn  aatt  aallll  lleevveellss  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  eevveenn  iinn  
iinntteerrnnaattiioonnaall  iinnssttaanncceess,,  eettcc..));;  
 

 

Goal 2 : Quality services adapted to the reality of the resources 
 
  TThhee  RREESSSSAAQQ  defended an exact total of 50 resource files  bbeeffoorree  tthhee  ccoouurrttss  ssiinnccee  22001155..    IItt  sshhoouulldd  bbee  

nnootteedd  tthhaatt  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  oouurr  ddiissaaffffiilliiaattiioonn  wwiitthh  tthhee  CCSSDD,,  tthhee  RREESSSSAAQQ  hhaadd  nnoo  aaccttiivvee  ccaassee  bbeeffoorree  tthhee  
ccoouurrttss  iinn  22001155,,  eevveenn  iiff  tthhee  ccoolllleeccttiivvee  aaggrreeeemmeenntt  eexxiisstteedd  ssiinnccee  22001133;;  
  

  TThhee  RREESSSSAAQQ  nnooww  hhaass  25 active resource files  tthhaatt  aarree  bbeeiinngg  ddeeffeennddeedd  bbeeffoorree  tthhee  ccoouurrttss,,  tthhee  ootthheerr  
ccaasseess  hhaavviinngg  bbeeeenn  tthhee  ssuubbjjeecctt  ooff  sseettttlleemmeennttss  oorr  jjuuddggmmeennttss;;  

  
  TThhee  RREESSSSAAQQ  iiss  iinnvvoollvveedd  iinn  4 national disagreements,  iinncclluuddiinngg  iissssuueess  ccoonncceerrnniinngg  aallll  rreessoouurrcceess,,  

ppaarrttiiccuullaarrllyy  rreeggaarrddiinngg  tthhee  rreeiimmbbuurrsseemmeenntt  ooff  ttrraannssppoorrttaattiioonn;;  
  
  TThhee  RREESSSSAAQQ  nnooww  hhaass,,  tthhrroouugghh  aa  ggaaiinn  iinn  ccoouurrtt,,  mmaaddee  iitt  ppoossssiibbllee  ffoorr  pprreeggnnaanntt  wwoommeenn  ttoo  aacccceessss  tthhee    

«Safe Motherhood Program»   aanndd  ttoo  rreecceeiivvee  ffaaiirr  ffiinnaanncciiaall  ccoommppeennssaattiioonn;;  
  
  TThhee  RREESSSSAAQQ  oobbttaaiinneedd  aa  ttoottaall    $428 775.65 by regulation for the resources  tthhaatt  hhaadd  vvaarriioouuss  

pprroobblleemmss  wwiitthh  tthheeiirr  eessttaabblliisshhmmeenntt;;  
  
  TThhee  RREESSSSAAQQ  pprreevveenntteedd  tthhee  mmaassssiivvee  cclloossuurree  ooff  rreessoouurrcceess  iinn  tthhee  MMaauurriicciiee  aanndd  CChhaarrlleevvooiixx  rreeggiioonnss  bbyy  

rreeaacchhiinngg  aaggrreeeemmeennttss  wwiitthh  tthhee  eessttaabblliisshhmmeennttss,,  nnoottaabbllyy  bbyy  pprroovviiddiinngg  ffoorr  tthhee  rreenneewwaall  ooff  ccoonnttrraaccttss;;  
  
  TThhee  RREESSSSAAQQ  iiss  ccuurrrreennttllyy  ddeeffeennddiinngg  tthhee  rreettrriibbuuttiioonn  ooff  tthheessee  rreessoouurrcceess  aanndd  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  ppaarrttiiaall  

rreenneewwaall  ooff  tthhee  aaggrreeeemmeenntt  ffoorr  tthhee  yyeeaarr  22001166  wwhhiillee  ootthheerr  uunniioonn  cceenntteerrss  hhaadd  aacccceepptteedd,,  ffoooolliisshhllyy,,  tthhee  eenndd  ooff  
tthhee  aaggrreeeemmeenntt  ffoorr  DDeecceemmbbeerr  22001155;;  

  
  TThhee  RREESSSSAAQQ  ddeeffeennddss  tthhee  rriigghhttss  ooff  rreessoouurrcceess  iinn  ccaasseess  tthhaatt  eexxcceeeedd  tthhee  jjuurriissddiiccttiioonn  ooff  tthhee  ccoolllleeccttiivvee  

aaggrreeeemmeenntt,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  iinn  tteerrmmss  ooff  tthhee  ffiirree  ssaaffeettyy  ssttaannddaarrddss,,  mmuunniicciippaall  ttaaxxaattiioonn,,  qquuaalliiffiiccaattiioonn  ooff  
pprriinncciippaall  rreessiiddeennccee  oorr  ttaaxxaattiioonn..  
  

 
 

 



Goal 3 : A better collective agreement 
 
  TTrraaddee  uunniioonn  cceenntteerrss  aarree  aabboovvee  aallll,,  ccoommppaanniieess  tthhaatt  llooookk  oouutt  ffoorr  tthheeiirr  oowwnn  iinntteerreessttss..  LLiikkee  aa  ppoolliittiiccaall  

ppaarrttyy,,  tthhee  uunniioonnss  ddoo  nnoott  hheessiittaattee  ttoo  ttaakkee  uunnffaaiirr  mmaanneeuuvveerrss  ttoo  aacchhiieevvee  iittss  eennddss,,  eessppeecciiaallllyy  dduurriinngg  tthhee  
eelleeccttiioonn  ccaammppaaiiggnnss..    
  

  TThhee  RREESSSSAAQQ  rreepprreesseennttaattiivveess  hhaavvee  tthhee  ssaammee  rriigghhttss  ooff  iinntteerrvveennttiioonn  aass  tthhoossee  ooff  aannyy  ootthheerr  uunniioonn  ssiinnccee  
tthheessee  rriigghhttss  ddeerriivvee  ffrroomm  tthhee  llaaww  aanndd  nnoott  ffrroomm  tthhee  ccoolllleeccttiivvee  aaggrreeeemmeenntt..  

  
  TThhee  rreessoouurrcceess  aallwwaayyss  hhaavvee  rreeccoouurrssee  wwiitthh  tthhee  RREESSSSAAQQ,,  eevveenn  iinn  tteerrmmss  ooff  ccllaassssiiffiiccaattiioonn,,  ssiinnccee  tthhee  

ccoouurrttss  ooff  QQuueebbeecc  hhaavvee  jjuurriissddiiccttiioonn  wwhheenn  tthhee  aarrbbiittrraattoorr  ccaann  nnoott  iinntteerrvveennee;;  
  

  TThhee  RREESSSSAAQQ  iiss  tthhee  oonnllyy  aassssoocciiaattiioonn  tthhaatt  hhaass  ssuucccceessssffuullllyy  iinnccoorrppoorraatteedd  mmeeaassuurreess  tthhaatt  ssuussppeenndd  tthhee  
rriigghhttss  ooff  iinnssttiittuuttiioonnss  ttoo  ccaarrrryy  aaddmmiinniissttrraattiivvee  iinnvveessttiiggaattiioonnss,,  tthhiiss  iiss  aa  mmaajjoorr  sstteepp  ffoorrwwaarrdd;;  

  
  TThhee  RREESSSSAAQQ  iiss  ssttiillll  nneeggoottiiaattiinngg  wwiitthh  tthhee  MMiinniissttrryy  aanndd  iiss  iinn  aa  ggoooodd  ppoossiittiioonn  ttoo  oobbttaaiinn  aanndd  gguuaarraanntteeee  

lluummpp  ssuummss  wwhhoossee  aammoouunnttss  aarree  bbeeiinngg  nneeggoottiiaatteedd,,  bbuutt  wwhhiicchh  wwiillll  bbee  hhiigghheerr  tthhaann  tthhoossee  ccuurrrreennttllyy  
gguuaarraanntteeeedd  bbyy  cceerrttaaiinn  uunniioonn  cceenntteerrss..    

  
TTHHEE  SSTTRREENNGGTTHH  OOFF  TTHHEE  RREESSSSAAQQ  ::  

IISS  IITTSS  IINNDDEEPPEENNDDAANNCCEE  !!  
      

  
  
  
  
  
  

BBEE  PPRROOUUDD,,  BBEE  RREESSSSAAQQ  !!  
  
  
  
  
  
  
  

DDiidd  yyoouu  kknnooww  tthhaatt……  
  

WWhheenn  aa  rreessoouurrccee  oowwnneerr  ddeecciiddeess  ttoo  bbuuyy  oorr  rreenntt  aa  nneeww  rreessiiddeennccee,,  hhee  oorr  sshhee  mmuusstt,,  FFIIRRSSTT  AANNDD  
FFOORREEMMOOSSTT,,  ccoommmmuunniiccaattee  wwiitthh  hhiiss  oorr  hheerr  eessttaabblliisshhmmeenntt..      
  
TThhee  eessttaabblliisshhmmeenntt’’ss  rroollee  wwiillll  tthheenn  bbee  ttoo  vviissiitt  tthhee  nneeww  rreessiiddeennccee  aanndd  vveerriiffyy  tthhaatt  iitt  mmeeeettss  tthhee  
rreeqquuiirreemmeennttss  sseett  oouutt  iinn  tthhee  TTeerrmmss  ooff  RReeffeerreennccee  ttoo  aaccccoommmmooddaattee  tthhee  uusseerrss..  
  

SSoo,,  bbeeffoorree  ssiiggnniinngg  aannyytthhiinngg,,  ccoonnttaacctt  yyoouurr  eessttaabblliisshhmmeenntt  rriigghhtt  aawwaayy  !!  



  FFiinnaannccee  CCoolluummnn    
SSttaatteemmeenntt  2299  ::  RReettrriibbuuttiioonn  ooff  aa  FFTTRR  oorr  IIRR  

  
IInn  tthhee  ccoommiinngg  wweeeekkss,,  eeaacchh  FFaammiillyy--TTyyppee  RReessoouurrccee  ((FFTTRR))  aanndd  IInntteerrmmeeddiiaattee  RReessoouurrccee  ((IIRR))  wwiillll  rreecceeiivvee  tthhee  SSttaatteemmeenntt  2299  ttoo  
ccoommpplleettee  tthhee  IInnccoommee  TTaaxx  RReettuurrnn  ((TTPP--11))..  
  
IInn  ffaacctt,,  tthhee  SSttaatteemmeenntt  2299  mmuusstt  bbee  pprroodduucceedd  bbyy  aannyy  ppuubblliicc  eessttaabblliisshhmmeenntt  tthhaatt  ppaayyss  rreemmuunneerraattiioonn  ttoo  tthhee  ppeerrssoonn  iinn  cchhaarrggee  ooff  aa  
ffaammiillyy--ttyyppee  rreessoouurrccee  oorr  aann  iinntteerrmmeeddiiaattee  rreessoouurrccee  ((IIRR))  wwhhoo  rreecceeiivveess,,  aatt  hhiiss  pprriinncciippaall  ppllaaccee  ooff  rreessiiddeennccee,,  aa  mmaaxxiimmuumm  ooff  nniinnee  ((99))  
uusseerrss..    TThhee  ppuubblliicc  eessttaabblliisshhmmeenntt  mmuusstt  pprroodduuccee  aanndd  ttrraannssmmiitt  tthheessee  SSttaatteemmeennttss  2299  nnoo  llaatteerr  tthhaann  tthhee  llaasstt  ddaayy  ooff  FFeebbrruuaarryy  ooff  tthhee  yyeeaarr  
ffoolllloowwiinngg  tthhee  yyeeaarr  ccoovveerreedd  bbyy  tthhee  ssttaatteemmeenntt..    
  
WWhhaatt  sshhoouulldd  II  ddoo  iiff  II  rreecceeiivvee  aa  SSttaatteemmeenntt  2299  ffrroomm  mmyy  
eessttaabblliisshhmmeenntt??  
TThhiiss  ssttaatteemmeenntt  iiss  sseenntt  ttoo  yyoouu  iiff,,  dduurriinngg  tthhee  ttaaxx  yyeeaarr,,  yyoouu  
wweerree  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  aa  FFaammiillyy--TTyyppee  rreessoouurrccee  ((FFTTRR))  oorr  aann  
IInntteerrmmeeddiiaattee  rreessoouurrccee  ((IIRR))  aanndd  yyoouu  rreecceeiivveedd  aatt  yyoouurr  
pprriinncciippaall  ppllaaccee  ooff  rreessiiddeennccee  aa  mmaaxxiimmuumm  ooff  nniinnee  ((99))  uusseerrss..  
  
IIff  yyoouu  hhaavvee  rreecceeiivveedd  aa  SSttaatteemmeenntt  2299,,  yyoouu  mmuusstt  ccoommpplleettee  
FFoorrmm  LLMM--5533..  TThhee  LLMM--5533  aalllloowwss  yyoouu  ttoo  eessttaabblliisshh  yyoouurr  
aalllloowwaabbllee  eeaarrnniinnggss  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  yyoouurr  QQuueebbeecc  PPaarreennttaall  
IInnssuurraannccee  PPllaann  ((QQPPIIPP))  ccoonnttrriibbuuttiioonn  aass  wweellll  aass  yyoouurr  eeaarrnniinnggss  
ttoo  ddeetteerrmmiinnee  yyoouurr  QQuueebbeecc  PPeennssiioonn  PPllaann  ((QQPPPP))  ccoonnttrriibbuuttiioonn..  
  
  
  

PPlleeaassee  nnoottee  tthhaatt  iiff  yyoouu  aarree  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  aa  FFTTRR  oorr  IIRR  wwiitthh  
aannootthheerr  ppeerrssoonn,,  tthhaatt  ppeerrssoonn  mmuusstt  aallssoo  ccoommpplleettee  FFoorrmm  LLMM--
5533  iinn  tthheeiirr  oowwnn  rreettuurrnn..  TThhiiss  LLMM--5533  ffoorrmm  aalllloowwss  yyoouu  ttoo  
eessttaabblliisshh  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  yyoouurr  QQPPPP  //  PPQQIIPP  ccoonnttrriibbuuttoorryy  
ccoommppeennssaattiioonn  tthhaatt  eeaacchh  ppeerrssoonn  iinn  cchhaarrggee  mmuusstt  ddeeccllaarree..    
  
CCoonnttrriibbuuttiioonn  ppaaiidd  iinn  22001177  ttoo  aa  rreeccooggnniizzeedd  aassssoocciiaattiioonn……  
IIff  yyoouu  aarree  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  aa  ffaammiillyy--ttyyppee  rreessoouurrccee  oorr  aann  
iinntteerrmmeeddiiaattee  rreessoouurrccee  uunnddeerr  tthhee  FFaammiillyy  TTyyppee  RReessoouurrccee  
RReepprreesseennttaattiioonn  AAcctt  aanndd  cceerrttaaiinn  iinntteerrmmeeddiiaattee  rreessoouurrcceess  aanndd  
tthheeiirr  ccoolllleeccttiivvee  aaggrreeeemmeenntt  nneeggoottiiaattiioonn  rreeggiimmee,,  yyoouu  ccaannnnoott  
ccllaaiimm  ccrreeddiitt  ffoorr  tthhee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ppaaiidd  ttoo  aa  rreessoouurrccee  
aassssoocciiaattiioonn  rreeccooggnniizzeedd  uunnddeerr  tthhee  llaaww..            
Reference : Revenu Quebec Income Tax Return Guide p. 64 

  
  

    CCoonntteesstt      
««  RReellaaxxiinngg  GGeettaawwaayy  ffoorr  SSaaiinntt--VVaalleennttiinnee’’ss  DDaayy  »»  

 

TThhee  RREESSSSAAQQ  iinnvviitteess  yyoouu  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  iittss  ccoonntteesstt                                                                                  
««  RReellaaxxiinngg  GGeettaawwaayy  ffoorr  SSaaiinntt--VVaalleennttiinnee’’ss  DDaayy  »»  

  
AAnnsswweerr  tthhee  ffoolllloowwiinngg  qquueessttiioonn  ::    

WWhhaatt  iiss  tthhee  ddeeffiinniinniittiioonn  ooff  aa  ddiissaaggrreeeemmeenntt  ??  
  

YYoouu  wwiillll  ffiinndd  tthhee  aannsswweerr  iinn  yyoouurr  ccoolllleeccttiivvee  aaggrreeeemmeenntt  bbooookk  wwiitthhiinn  ((pp..  11  ttoo  66))  
 

 

Enter and win, one night including breakfast, valid for 2 people at  

 

L’Hôtel & Suites Le Dauphin in Drummondville ! 

 

 

PPlleeaassee  rreettuurrnn  yyoouurr  ccoommpplleettee  ccoonnttaacctt  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  tthhee  aannsswweerr  ttoo  tthhee  qquueessttiioonn  
  bbeeffoorree  FFeebbrruuaarryy  88tthh,,    HHuurrrryy……..ddoonn’’tt  mmiissss  oouutt  oonn  aa  nniiccee  ttiimmee  ttooggeetthheerr  !!  

  
                            BByy  mmaaiill  ::    1111553300,,  22ee  AAvveennuuee  EEsstt,,  BBuurreeaauu  110000  BByy  ffaaxx  ::  441188--222222--66557766  

  SSaaiinntt--GGeeoorrggeess  ((QQcc))    GG55YY  11WW66  
  

TThhee  ccoonntteesstt  wwiillll  eenndd  oonn  FFeebbrruuaarryy  88tthh,,  22001188  aanndd  tthhee  pprriizzee  wwiillll  bbee  ddrraawwnn  oonn  FFeebbrruuaarryy  99tthh..  
 

 


